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Parlamentet har godkänt ny avfallslagstiftning
– snart är hela paketet klart
Europaparlamentet har röstat ja
till en ny avfallslagstiftning och
därmed en omläggning av politiken
mot en cirkulär ekonomi i Europa.
Återvinningen ska öka. År 2025 ska minst
55 procent av det kommunala avfallet i
EU återvinnas till nytt material. Målet ökar till 60 procent år 2030 och till
65 procent år 2035. 65 procent av allt
förpackningsmaterial bör återvinnas år
2025, och 70 procent år 2030. Separata
mål slås fast för vissa typer av förpackningsmaterial, som till exempel papper
och kartong, plast, glas, metall och trä.
Dessa mål gäller materialåtervinning inklusive förberedelse för återanvändning.
Med direktivet införs en ny definition
för kommunalt avfall, snarlik den svenska
definitionen för hushållsavfall, som är
den mängd mot vilket många av uppsatta
mål ska mätas. Direktivet innehåller
också minimikrav för utformning av lagreglerade producentansvar, till exempel
vad som ska ingå i det ekonomiska ansvaret. Den svenska regeringens förslag om

att förtydliggöra producentansvaret för
förpackningar och returpapper, som just
nu remitteras, är delvis en anpassning till
EU:s nya regler.
– Avfallsdirektivet är nyckeln till att öka
resurshushållningen i Europa. Om det
genomförs som planerat kommer det att
leda till stora miljöförbättringar och tillväxt av nya jobb och verksamheter, säger
Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.
Deponierna bantas
Andelen hushållsavfall som får deponeras begränsas till högst 10 procent år
2035. Länder som deponerar mycket får
anstånd till 2040. Sverige, som i praktiken inte deponerar något hushållsavfall,
berörs däremot inte.
Från år 2025 måste textilier och farligt
avfall från hushåll samlas in separat. Detsamma gäller för biologiskt nedbrytbart
avfall från och med år 2024, såvida det
inte återvinns.
I enlighet med FN:s mål för hållbar
utveckling bör EU-länderna också sikta
på att minska matsvinnet med 30 procent

fram till 2025 och med 50 procent fram
till 2030. Konsumenters förståelse av
begrepp som ”sista förbrukningsdag” och
”bäst före”-datum på livsmedelsetiketter
bör också förbättras.
Oklar statistik
– Det är bra att återvinningsmålen höjs,
att det nu finns en definition för kommunalt avfall och minimikrav kring producentansvar. Fortfarande finns dock en
osäkerhet kring hur återvinningsmål ska
mätas. Och det är obegripligt att det fortfarande inte finns mål för återvinning eller deponeringsminskning för affärs- och
industriavfall. Där hade behövts högre
ambitioner, säger Weine Wiqvist.
Nu återstår ett formellt godkännande av
rådet innan den nya avfallslagstiftningen
kan publiceras i EU:s officiella tidning,
som innehåller alla EU:s rättsakter.
– Det är väsentligt att nu sätta igång
processen med att införa EU:s nya regler i
svensk rätt. Det är väldigt många detalj
er som måste beaktas, avslutar Weine
Wiqvist.

Sekretariat ska standardisera plaståtervinning
Naturvårdsverket har beslutat om
ett bidrag till SIS, Swedish Standards Institute, på 800 000 kronor
för etablering av ett ISO-sekretariat
för utveckling av standarder för
plaståtervinning.
Standarden och det nya sekretariatet ska
bidra till utveckling av en hållbar plaståtervinning, där Sverige kan få en viktig
roll. Ökad och säker materialåtervinning

av plast beskrivs som ett medel för ökad
resurshushållning, minskad nedskräpning och även för att minska spridningen
av mikroplast, både lokalt och globalt.
Det finns en rad produktstandarder
med miljöinriktning, och även flera standarder för plastprodukter. Men det finns
för tillfället väldigt få standarder i EU
(CEN) och globalt (ISO) inom området
materialåtervunnen plast.

– Det är mycket bra att Sverige tar
en aktiv roll i detta genom att ta på sig
ansvaret för sekretariatet för en global standard. Det kommer att bidra till
utvecklingen av hållbar plaståtervinning,
men också öka Sveriges möjligheter att
utveckla den redan starka kompetensen
på området, säger Jon Nilsson Djerf, rådgivare på Avfall Sverige, som också deltar
i arbetet kring standarden.
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De vill utreda fler producentansvar
Miljö- och jordbruksutskottet anser
att fler produktgrupper skulle
kunna omfattas av producentansvar, exempelvis möbler och byggmaterial. De uppmanar regeringen
att utreda frågan.
Frågan om ett bredare producentansvar
utreddes i samband med Kretsloppspropositionen 1998. Då föreslogs att det
skulle gälla alla producenter och alla
varor, producenterna skulle ha kunskap
på produkternas effekt på hälsa och miljö
och anpassa dem till kretsloppet. 2001
kom nästa utredning. Men sedan dess
har det skett en stor kunskapsutveckling,
menar Miljö- och jordbruksutskottet, till
exempel om hur kemiska ämnen i byggprodukter kan påverka människors hälsa.
Även kemikalie- och avfallslagstiftningen
har utvecklats, både på nationell nivå och
på EU-nivå. Mot den bakgrunden bedömer miljö- och jordbruksutskottet att det
nu borde utredas om producentansvaret
ska utvidgas till fler produktgrupper,
exempelvis möbler och byggnadsmaterial.
Utskottet föreslår därför att riksdagen

riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda
frågan.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet säger nej till förslaget om
tillkännagivande genom en reservation.
Partierna ser inget behov av att föreslå en
ny utredning specifikt om att det lagstadgade producentansvaret bör utvidgas för
ytterligare produktgrupper som byggmaterial och möbler. Anledningen till det är
bland annat de miljö- och hälsokrav som
redan finns för produktgrupperna samt
att avfalls- och kemikalielagstiftningen på
EU-nivå utvecklats och reviderats i syfte
att öka återanvändning och återvinning.
- Avfall Sverige skulle välkomna
styrmedel som på riktigt leder till att
produkterna som sätts på marknaden blir
mer hållbara, lättare att återanvända och
återvinna. Producentansvar kan vara ett
sådant styrmedel, men vi tror att ansatsen bör vara mer öppen. Det är effekten
som ska styra och då är det inte självklart
att ett på förhand givet regelverk alltid är
det mest lämpliga, säger Avfall Sveriges
vd Weine Wiqvist.

Remisskonferens
erna på webben

Ny medarbetare på
Avfall Sverige
Den 14 maj börjar Josefin Berglund på
Avfall Sveriges kansli som kommunikatör
och webbredaktör. Hon kommer närmast
från Sydvatten där hon ansvarat för kommunikation i digitala kanaler.
Josefin ersätter Ingegerd Svantesson
som går i pension efter 17 år på Avfall
Sverige

Avfall Sverige genomför i morgon torsdag
den sista av fyra remiskonferenser, där
kommunmedlemmarna har kunnat lämna synpunkter och diskutera regeringens
förslag till förändringar i förordningarna
om producentansvar för förpackningar
och tidningar.
Konferensen i Malmö spelades in och
kommer inom kort att läggas upp på hemsidan, www.avfallsverige.se

Webbseminarium: Animaliska biprodukter – ABP-regelverket och
biologisk återvinning
Denn 22 maj 2018 kommer många frågetecken om regelverket kring ABP att
kunna rätas ut. Under denna temadag
besvaras deltagarnas frågor av experter
från Avfall Sverige och Jordbruksverket.
Huvuddelen av tiden kommer att avsättas för genomgång av ABP-regelverket
kopplat till de tre delarna (a) insamling
och transport, (b) rötning och kompostering samt (c) transport och spridning av
biogödsel.
Mer information och anmälan finns
på www.avfallsverige.se/utbildning

Den 27 april är sista dag för anmälan
till årsmötet i Skellefteå, den 28-30
maj. Vi tar då del av den framtidsstudie
som utarbetats av Avfall Sverige och
diskuterar hur branschen bäst kan möta
framtiden.
Anders Mankler, politisk sakkunnig Miljö- och energidepartementet,
redogör också för regeringens förslag till
förtydliganden i producentansvaret för
förpacknignar och tidningar.
Läs mer och anmäl dig på
http://konferens.avfallsverige.se
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