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Plastutredningen

”Bra grund för hållbar plastanvändning”
Strax före jul presenterades utred
ningen ”Det går om vi vill” Förslag
till en hållbar plastanvändning.
Det är ett gediget underlag som utreda
ren, Åsa Stenmarck, lagt fram, uppdelat
i områdena smartare användning, ökad
och säker materialåtervinning, förnybar
plast samt ingen nedskräpning. Den sista
delen delredovisades redan i mars 2018.
– Utredningen är en utmärkt kunskaps
sammanställning och innehåller en stor
mängd förslag till regeringen om åtgärder.
Här ges dock få konkreta förslag, vilket
kanske några hoppats på, men det har
inte varit utredningens syfte, säger Weine
Wiqvist, vd Avfall Sverige.
Ett av utredningens huvudförslag är att
regeringen ska tillsätta en nationell resurs
för samordning av plastfrågan samtidigt
som Naturvårdsverket får i uppdrag att
samla kunskap kring plastfrågorna. Det
görs väldigt många insatser och det pågår
mycket arbete även internationellt och
därför, menar utredaren, krävs samord

ning. Utredaren vill lyfta plastfrågorna
genom nationella etappmål, antingen ge
nom Miljömålsberedningen eller genom
Delegationen för cirkulär ekonomi.
Styr med momsen
Utredaren pekar på vikten av att före
bygga avfall såväl i statlig och kommunal
som privat verksamhet och lämnar en rad
förslag på åtgärder som kan genomföras,
ibland omgående.
För att underlätta återanvändning och
återvinning föreslår utredaren bland
annat en lägre moms, exempelvis för
produkter som innehåller återvunnet
material. Förändrad produktion med
kortare värdekedjor skulle också kunna
öka återvinningen.
Ekodesigndirektivet samt offentlig
upphandling och privata inköp anges som
viktiga verktyg för att öka efterfrågan på
produkter med återvunnen plastråvara.
Samtidigt måste arbetet drivas vidare
med att fasa ut farliga ämnen och säker
ställa att olämpliga plaster återcirkuleras.

För så kallade problematiska plaster
föreslås fortsatt utredning kring ett plast
returraffinaderi i Sverige, men utredning
en konstaterar också att avfallsförbrän
ning kan vara ett effektivt sätt att förstöra
icke-önskvärda tillsatser i plasten och
förhindra en spridning av dem till miljön.
I det sammanhanget föreslår utredaren
att regeringen utreder en klimatkompen
sationsavgift på försäljning av fossil plast.
– Plastfrågorna innehåller en mängd
utmaningar som ibland står emot varan
dra exempelvis resurshushållning kontra
försiktighetsåtgärder. Det är en svår upp
gift att balansera alla intressen. Dessutom
kännetecknas diskussionen, som utreda
ren noterat av delvis känslostyrd debatt
som riskerar leda till icke faktabaserat
tyckande, avslutar Weine Wiqvist.
Läs mer i SOU:2018:84 ”Det går om vi
vill” Förslag till en hållbar plastanvänd
ning, som kan laddas ner från
www.regeringen.se

Uppdaterade ståndpunkter

Ett steg närmare plastförbud

För att följa avfallshanteringens utveckling har Avfall
Sverige efter ett gediget arbete i styrelse och arbets
grupper nu uppdaterat sina ståndpunkter.

Strax före jul fattade EU:s råd och parlament en prin
cipöverenskommelse om förbud mot vissa engångs
produkter i plast och tuffa mål för insamling och
återvinning av plastflaskor.

Ståndpunkterna vägleder ställningstaganden och åtgärder för
att utveckla förebyggande, återanvändning och avfallshante
ringen samt kommunernas roller inom dessa.
Utgångspunkten är Avfall Sveriges uppdrag
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Dokumentet används av Avfall Sverige när
exempelvis remissvar utarbetas, debattar
tiklar och annan opinionsbildning eller ini
tiativ tas från Avfall Sverige för att ändra
regelverk eller liknande. Ståndpunkterna
kan också användas av medlemmarna vid
planering på lokal och regional nivå.
Laddas ner från www.avfallsverige.se

Förbudet föreslås gälla bestick, tallrikar, sugrör och bommuls
pinnar i plast samt muggar och förpackningar för färdigmat i
frigolit. Även produkter tillverkade i plast med tillsatser som
gör dem nedbrytbara i kontakt med syre (oxo-degradable)
förbjuds. Vidare ska medlemsstaterna arbeta för minskad kon
sumtion av plastmuggar och plastförpackningar för färdigmat.
Till år 2029 ska 90 procent av alla plastflaskor samlas in.
Återvinningen av plastflaskor ska öka till 30 procent år 2030.
Vidare införs ett producentansvar på cigarrettfilter som
innehåller plast. Producenterna ska bekosta insamling av ciga
rettfimpar och informera om miljöeffekten om fimpen slängs i
naturen. Liknande information ska också åtfölja våtservetter.
Ännu kvarstår ett formellt beslut innan förslagen klubbas.

Avsändare:
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö

Nya krav vid anmälan av behandling
Efter att EU-kommissionen gran
skat den svenska implementeringen
av ramdirektivet 2008/98/EG om
avfall har regeringen beslutat om
vissa ändringar i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälso
skydd, ”FMH”.
Ändringar görs i bestämmelser om
anmälningsplikt i 25 d § och 27 § FMH
utifrån den anmälningsplikt som enligt 9
kap. 6 § miljöbalken.
I 25 § d regleras följande nya krav
avseende anmälan av verksamhet med
behandling av avfall:
1. uppgifter om de typer och mängder
av avfall som ska behandlas,
2. uppgifter om de metoder för att be
handla avfall som ska användas,

3. förslag till skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått som behövs med
hänsyn till verksamheten, den plats
som verksamheten bedrivs på och
andra omständigheter,
4. förslag till åtgärder för övervakning
och kontroll av verksamheten och
5. förslag till åtgärder som behövs ifråga
om avslutning av verksamheten och
efterbehandling.
I 27 § specificeras vilka uppgifter som ett
föreläggande om försiktighetsmått för
anmälningspliktiga verksamheter ska
innehålla.
Läs mer i Förordningen (2018:2005)
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
som kan laddas ner från
www.svenskforfattningssamling.se

Försenad faktura
Avfall Sverige och Avfall Sverige AB har övergått till e-fakturering. Vår leveran
tör har dock drabbats av uppstartsproblem, vilket vi ber om överseende med.
Felaktiga fakturor har omfakturerats och vissa har blivit försenade. De som inte
fått medlems-och servicefakturan för 2019 än kommer att få dem inom kort.
För mer information kontakta marie.uman@avfallsverige.se

Sökes: testpilot
för dagvatten
Avfall Sverige söker deltagare i ett
projekt om föroreningshalter i dag
vatten från ÅVC.
Medlemmar är välkomna att delta genom
att provta dagvattnet på sin anläggning
enligt projektets riktlinjer. Provtagaren
står för kostnaderna men stöd kan fås av
Sweco, som är uppdragsledare.
Ni kan också delta i projektet genom att
dela med er av krav ni fått på er ÅVC gäl
lande rening eller utsläppshalter för dag
vatten, exempelvis i ett tillstånd. Kraven
ska vara ställda år 2010 eller senare.
För mer information kontakta
jesper.nilsson@sweco.se

Nytt beslut om
prövnings- och
tillsynsavgift
Regeringen har beslutat att bestämmel
serna om skyldighet för producenter av
förpackningar och returpapper att betala
en årlig prövnings- och tillsynsavgift
börjar gälla först från och med år 2021.
Det är först då producentansvaret för
förpackningar och returpapper helt har
övergått till ett nytt kollektiv av produ
center enligt 2018 års förpacknings- och
returpappersförordningar.
Läs mer i förordningen (2018:1464)
om ändring i förordningen (1998:940) om
avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.

Återvinningsgalan närmar sig
Det går fortfarande att boka biljetter till
Återvinningsgalan den 31 januari 2019 på
Berns Salonger i Stockholm, då bran
schens bästa aktörer utses. Kvällen leds
av konferencier Alexandra Pascalidou.
Läs mer på atervinningsgalan.se
Kurs i miljöprövning
Under ledning av Mårten Bengtsson
och Björn Hellman, advokater på
Advokatbyrån Åberg & Co, går vi ige
nom tillstånds- och anmälningsplikt för
avfallsverksamheter, själva tillståndspro
cessen och tillståndet.
När: 6–7 februari 2019
Var: Stockholm
Läs mer och anmäl dig på
www.avfallsverige.se/utbildning
Följ arbetsgrupperna
Är du nyfiken på Avfall Sveriges arbets
grupper? Som följare får du information
om vad som händer inom ett visst områ
de, tips på nya rapporter och intressanta
temadagar och mycket annat.
Logga in på hemsidan och anmäl dig på
www.avfallsverige.se/om-oss/arbetsgrupper
Nya medlemmar
• NPA Plast AB, Ljungby
• Södra Smålands Avfall & Miljö AB:
regionalt avfallsbolag som ägs av Lessebo,
Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults
kommuner, som alla tidigare varit med
lemmar
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