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Konkurrensverket:

”TMR ska ha tillgång till ÅVS”
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, kan inte säga upp
avtalet med TMR om tillgång till
återvinningsstationerna. Det har
Konkurrensverket beslutat.
TMR är en konkurrent till FTI, som erbjuder
producenter insamlings- och återvinningslösningar för att fullfölja deras åtaganden inom
producentansvaret. Länge har TMR:s kunder, tack vare avtalet, kunnat hänvisa konsumenterna till det insamlingssystem som drivs

av FTI, inklusive återvinningsstationerna.
– Även om det idag inte finns något uttryckt krav på att ett insamlingssystem
– som återvinningsstationerna – ska vara
rikstäckande, så gäller detta i praktiken.
Om TMR inte skulle få tillgång till FTI:s
insamlingssystem kan de inte längre erbjuda
den här tjänsten och då skulle producenterna bara ha ett alternativ. Så försvinner all konkurrens, säger Malin Björk,
processråd vid Konkurrensverket.
Konkurrensverkets generaldirek-

tör Rikard Jermsten fyller i:
– Dominerande företag som förfogar över en nödvändig infrastruktur får
inte missbruka sin marknadsmakt genom att vägra andra aktörer tillträde.
– Vi ser mycket allvarligt på denna typ av
agerande från en dominant när det drabbar ett mindre konkurrerande företag.
20 miljoner kronor riskerar FTI att
behöva betala i vite om de inte genast drar
tillbaka uppsägningen av kontraktet.

Så ska B&R-avfall
rapporteras

Tydligare tolkning
av hushållsavfall

Bara e-fakturor godkänns nästa år

Naturvårdsverket har lämnat en
vägledning för den utökade rapporteringen av bygg- och rivningsavfall.

Spillfett och fett från fettavskiljare
är ett hushållsavfall. Det anser
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
i Stockholm, som granskat vilka
avfallsslag som faller under kommunens ansvar.

En kommande lag innebär att inköp
i offentlig sektor ska faktureras
med elektronisk faktura.

Enligt de föreskrifter som trädde ikraft vid
förra årsskiftet ska alla A- och B-klassade
verksamheter rapportera in mängder byggoch rivningsavfall till Svenska Miljörapporteringsportalen. Hit hör avfallsanläggningar.
I den vägledning som nu presenterats ges
råd till de som sysslar med att kontrollera
mängder och avfallsslag vid insamling, omlastning, sortering, behandling och eventuella
vidaretransporter av bygg- och industriavfall.
Vägledningen omfattar anvisningar om hur
det utökade rapporteringskravet genomförs
med hjälp av avfallsförordningens avfallskoder och hanteringskoder. På förslag från
Stockholms stad bifogas också ett konkret
exempel på hur rapporteringen kan göras.
Rapporteringen ska ge mer detaljerad och
tillförlitlig statistik för bygg- och rivningsavfall, så att uppföljning av återvinningsmålen
kan göras.
Första rapporteringen ska ske senast den
31 mars 2018.
Läs mer i Vägledning – Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande verksamheter i SMP, som kan
laddas ner från www.naturvardsverket.se

29-30 maj ses vi i Skellefteå

Granskningen gjordes sedan Naturvårdsverket presenterat sin vägledning kring
restaurangavfall i form av fett. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser, till skillnad
från Naturvårdsverket, att allt avfall som
uppkommer i restaurangverksamhet med
servering är att betrakta som hushållsavfall.
Det grundar sig såväl på avfallets karaktär
som på det förhållandet att avfallet uppstår
som en direkt följd av att människor uppe
håller sig i lokalen, i huvudsak för att äta.
Härav följer att spillfett och fett från fettavskiljare är ett hushållsavfall, liksom blandat
avfall från livsmedelsbutik och avfall från de
flesta typerna av matservering. Produktionskök i butik utan matplats bedöms däremot
inte som ett hushållsavfall, inte heller
förpackat matavfall från livsmedelsbutik.

Årsmötet bjuder på föreläsningar,
studiebesök och mycket nätverkande.

Förändringen har sin grund i e-faktureringsdirektivet, som ska införlivas i svensk
lagstiftning senast den 18 april 2019.
Förslaget innebär att alla upphandlande
myndigheter och enheter måste kunna ta
emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Är du leverantörer ska du
skicka e-fakturor enligt den nya europeiska
standarden eller enligt någon annan standard
för elektronisk fakturering som avtalats
parterna emellan. En skannad pappersfaktura godkänns inte som elektronisk faktura.
Upphandlingsmyndigheten uppmanar
upphandlande myndigheter och enheter att
kontrollera att ekonomisystem och faktureringstjänster kan hantera e-faktura enligt
rekommendationer från SFT (Single Face To
Industry). Leverantörer måste också informeras om den kommande förändringen. En fakturaportal, där leverantörer själva kan registrera fakturauppgifter som överförs digitalt
i standardformat, rekommenderas. Krav på
e-faktura måste finnas i alla upphandlingar.
Läs mer på Ekonomistyrningsverkets webbplats, esv.se

Anmäl dig redan nu på
www.konferens.avfallsverige.se
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Bra med avtalssamverkan

I sitt remissvar har dock vissa företrädare
för näringslivet framfört synpunkter som
visar att de missförstått förslaget. De hävdar
att det riskerar att skapa en osund konkurrens, genom att kommuner kan erbjuda ett
underpris för att sedan vid årets slut överföra
medel från annan kommunal verksamhet.
Den reviderade upphandlingslagstiftningen
innebär en breddning av möjligheterna kring
offentligt samarbete. En marknadsbegränsning om 20 procent gäller dock. Utredningens förslag innebär att lokaliseringsprincipen

i princip inte längre kommer att utgöra någon begränsning av möjligheterna till avtalssamverkan. De tjänster som kan bli föremål
för avtalssamverkan måste självfallet ligga
inom ramen för den kommunala kompetensen. Prissättningen avseende utförda tjänster
måste dessutom ske med utgångspunkt i
kommunallagens självkostnadsprincip.
– Kommunerna måste självklart optimera
användningen av offentliga medel. Ibland
innebär det att driva verksamhet i egen regi,
ibland att upphandla från privata aktörer
och ibland att lösa det via samverkan med
andra kommunala aktörer. Så länge som
avtalssamverkan är kompetensenlig anser
inte Avfall Sverige heller att det generellt kan
handla om någon konkurrenssnedvridning,
säger Avfall Sveriges jurist Sven Lundgren.

Tipsar Centern om
cirkulär ekonomi

Nya rapporter och
nygamla guider

Inför Centerpartiets kommun- och
landstingsdagar visar fyra expert
organisationer vad som i praktiken
kan leda till långsiktig hållbarhet.

Tre nya rapporter finns nu att ladda
ner, liksom tre uppdaterade guider.

En generell rätt till kommunal
avtalssamverkan, som föreslås i
en utredning, kan effektivisera
avfallshanteringen, menar Avfall
Sverige.

Flera av Centerns förslag till budgetmotion
pekar i rätt riktning, medan andra saknar
styrande effekt eller till och med försvårar en
cirkulär ekonomi. Det skriver Avfall Sverige,
Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige
samt Svenskt Vatten i en debattartikel i
Hållbar Utveckling. Mer fokus behövs kring
resursflöden och energiåtervinning. Därför
ges fyra förslag för en vassare cirkulär politik:
1. Obligatorisk matavfallsinsamling ger
mer biogödsel och ekologisk mat och bör
kombineras med ett krav på närings- och
energiåtervinning från organiskt avfall.
2. Stärk kommunernas roll för att minska
avfallsmängderna genom att ge kommun
erna helhetsansvar för insamlingen av allt
hushållsavfall – det skulle öka återvinningen.
3. Rättvisa villkor för fjärr- och kraftvärme främjar cirkulär ekonomi: skatt på
avfallsförbränning saknar helt styrande
effekt och blir i praktiken bara fiskal.
4. Säkra hållbara kretslopp som knyter ihop stad och land: senast 2030 bör
fattas beslut om att återföra minst 80
procent av fosforn i avloppsvattnet.

• 2018:01 Luftning av biogödsel för reducering av växthusgasemissioner – etapp 2
• 2018:02 Kännedom om och inställning
till SPCR 178 – resultat från en enkätundersökning
• 2018:03 Klassning av förbränningsrester som farligt eller icke farligt avfall.
Metodbeskrivning med exempel.
• Guide # 1 ger vägledning kring juridiska och finansiella aspekter av fastighetsnära insamling av förpackningar
och returpapper. Nya rättsfall förtydligar
kommunens möjligheter att taxefinansiera insamling av förpackningar.
• Guide nr. 4 om definitionen av hushållsavfall har också uppdaterats, bland
annat avseende fett från fettavskiljare och spillfett från restauranger.
• Guide nr. 15 om animaliska biprodukter har kompletterats med information om undantagsbestämmelser för
insamling, transport och bortskaffande
av kategori 3-material, exempelvis slakteriavfall, butiksavfall och matavfall.

Lär dig skapa taxor

Lagstiftning, ekonomi, miljö, politiska ambitioner och en mängd andra faktorer påverkar
vilken taxa som ska sättas. På Avfall Sveriges
kurs visar vi hur man i praktiken kan väga
samman detta till en rättvis avgift. Kursen
varvar föredrag med praktiska exempel och
övningar och ger utrymme för diskussion och
fördjupning utifrån deltagarnas önskemål.
Göteborg 14–15 mars 2018.
För information och anmäl, gå in på
www.avfallsverige.se

Remissvar: Förbättrat genomförande
av två direktiv på avfallsområdet
Regeringen föreslår ändringar för att
komma till rätta med brister i genomförandet av ramdirektivet för avfall. Det införs
också krav på regelbundna tillsynsbesök
hos den som yrkesmässigt hanterar avfall
eller bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer.
Avfall Sverige menar att EU-kommissionen
genom sin bokstavstolkning inte får en helhetsbild av hur ramdirektivet och elavfallsdirektivet är införlivade i svensk rättspraxis.
Läs hela remissvaret på
www.avfallsverige.se
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