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Remissvar:

Avfall Sverige välkomnar den föreslagna
nyordningen för förpackningar och tidningar
Det är bra med mer fastighetsnära
insamling och att producenterna
ska bära det fulla ekonomiska
ansvaret för insamling och återvin
ning av förpackningar och tidning
ar. För att regeringens förslag till
ändringar i de aktuella producent
ansvarsförordningarna verkligen
ska få önskade effekter behövs dock
en rad förtydliganden. Det menar
Avfall Sverige i sitt remissvar.
– Avfall Sverige anser fortsatt att ett kom
munalt insamlingsansvar, som regeringen
föreslog redan 2014, är att föredra, det
vill säga där kommunerna ordnar själva
insamlingen och ersätts ekonomiskt av
producenterna. En sådan ordning block
eras dock av en riksdagsmajoritet, säger
Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.
I det förslag som nu lagts fram ligger
ansvaret för insamlingen kvar hos pro
ducenterna, men den ska samordnas med
kommunernas befintliga system. Sam
tidigt anges att alla bostadsfastigheter
senast 2025 ska ha tillgång till insamling
av förpackningar och returpapper på
fastigheten, 60 procent av bostadsfas
tigheterna ska omfattas redan år 2021.
Undantag kan komma att gälla bostäder
där fastighetsnära insamling kan anses
oskälig på grund av bostadens utformning
eller placering.
– Ökad tillgänglighet ger mer återvinn
ing, det visar alla erfarenheter, så mer
fastighetsnära insamling av förpackning

ar och tidningar är god resurshushåll
ning, säger Weine Wiqvist.
Tydligt ekonomiskt ansvar
En annan grundpelare i förslaget är att
producenterna ska ta det fulla ekono
miska ansvaret.
– Syftet med det ekonomiska produ
centansvaret är att leda till bättre
miljöanpassade produkter. Regeringens
ambition att förtydliga detta ansvar är
välkommet, säger Weine Wiqvist.
– För att undvika fortsatta tolknings
problem kring detta ämne behöver dock
regeringen i detalj precisera att produ
centerna ska stå för samtliga kostnader
för insamlingssystemet. Det betyder i
klartext kostnader för informationsin
satser samt hela insamlingen inklusive
markupplåtelse, kärl eller motsvarande,
transport och bortforsling, eventuell
lagring, sortering och slutlig återvinning
alternativt bortskaffande. Kommunerna
måste också kompenseras för den andel
förpackningar och returpapper som
slängs i restavfallet. Det är först när
samtliga dessa kostnadsposter allokerats
till producenterna som det ekonomiska
producentansvaret är fullföljt.
Bra kan bli bättre
Även om Avfall Sverige är positivt till
regeringens förslag i stort finns det flera
aspekter som behöver förtydligas:
• Det bör sättas tydliga krav på produ
centerna att förebygga uppkomsten av
förpackningsavfall och returpapper. Det
är ingenting som kommunerna kan styra
via sin avfallsplan, så som föreslås.

• Alla förpackningar och tidningar bör
samlas in samtidigt och på samma plats.
Att de både avfallsslagen regleras via
olika förordningar riskerar att leda till
ineffektiva system.
• Hela Sverige måste omfattas av kraven på
fastighetsnära insamling – alla kommuner
och alla delar av kommunerna. Likaså
måste det bli tydligt när undantag från
denna princip kan göras och vilka avstånd
som i så fall är acceptabla.
• Även verksamheter borde omfattas av
samma krav på tillgänglighet som hus
hållen.
• Övergångsbestämmelser behövs för att
befintlig infrastruktur för avfallsinsam
ling inte ska raseras och så att befintliga
insamlingsavtal inte störs.
• Kommunerna kommer att få en viktig roll
som uppdragstagare i producenternas
insamlingssystem.
• Gör det möjligt att ställa krav på miljö
prestanda och samordnade transporter.
• En ny förordning måste tillåta teknik
utveckling, exempelvis eftersortering av
blandade förpackningar eller utsortering
av förpackningar och tidningar från
restavfall.
• Producenternas information bör sam
ordnas med kommunernas kommunika
tionsarbete.
• Kommuner bör kunna samordna sam
råden med producenterna, exempelvis
regionvis.
– Samråden kommer att få väldigt stor
betydelse. Här finns möjlighet för kom
munerna att anpassa förordningen till
befintliga system och faktiska förutsätt
ningar. Genom att arrangera samråd ge
mensamt med grannkommunerna kan vi
få både bättre och mer rättvisa lösningar,
säger Weine Wiqvist.
Läs hela remissvaret på
www.avfallsverige.se
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EU-förbud mot farliga ämnen i textilier
EU-länderna har röstat ja till kom
missionens förslag om förbud mot
farliga ämnen i kläder, skor och
andra textilvaror som kan komma i
kontakt med människors hud.
EU-kommissionens förslag innebär att
CMR-ämnen förbjuds i skor och va
ror av textil, exempelvis kläder, lakan,
handdukar och inredningstextilier som
konsumenter kommer i kontakt med.
Det betyder att tyger i bilar, bussar och
möbler i offentliga miljöer också kom
mer att omfattas. Syftet med förbudet är
att minska användarnas exponering för
ämnena.
CMR-ämnen är ämnen som är cancer
framkallande, skadliga för arvsmassan
eller som kan störa fortplantnings
förmågan. På listan över ämnen står fyra
särskilt farliga metaller: kadmium, krom,

Ny rapport:

Så undviks bränder
Varje år inträffar 60–70 bränder
i avfallsanläggningar. I en färsk
Avfall Sverige-rapport listas ett
30-tal konkrets tips på hur riskerna
för bränder vid avfallslagring kan
minskas ges.
Avfallsbränder innebär kostnader både
miljömässigt och ekonomisk, till exempel
i form av stillestånd eller för hanteringen
efter en brand.
Genom analys av ett antal bränder och
workshops har flera viktiga lärdomar
kunnat dras. Några exempel ur rapporten:
• begränsa lagerstackarnas storlek,
• säkerställ tillgång till släckvatten,
• säkerställ plats på anläggningen för om
flyttning av material,
• säkerställ tillgång till täckmaterial,
• upprätta en lagringsplan,
• genomför en släckvattenutredning samt
• anordna en mottagningskontroll.
Läs mer i rapport 2018:09 Brandsäker
het vid lagring av avfallsbränslen, som
kan laddas ner från www.avfallsverige.se

arsenik och bly samt ett antal särskilt
farliga ftalater. Ftalater är en grupp äm
nen som används för att mjukgöra plast
och förekommer i exempelvis textiltryck.
Delar som är gjorda av skinn och läder
omfattas inte eftersom de normalt inne
håller andra slags ämnen än de som finns
i textilmaterial.
Det exakta datumet för när förbudet
införs är ännu inte fastställt, men det blir
i slutet av 2020.
Kemikalieinspektionen har vid flera
tillfällen försett EU-kommissionen med
underlag från olika undersökningar om
vilka farliga ämnen som kan finnas i
textilvaror och som kan skada männ
iskor och miljön. En av slutsatserna har
varit att en särskild EU-lagstiftning på
området skulle vara det mest effektiva
sättet att minska riskerna.

Provjobba i England
Den 18 maj är sista ansöknings
dag till det brittisk-skandinaviska
utbytet.
Under två veckor kommer fem svenska
deltagare att besöka kommuner och
verksamheter i Storbritannien. Alla
inom avfallssektorn kan ansöka om att
delta. Årets utbyte sker 27 oktober till 10
november.
Ansök via www.avfallsverige.se

Bättre siffror på
upphandling
För att bättre kunna analysera, utvärdera
och styra den offentliga upphandlingen
vill regeringen bredda den statistik som
samlas in på området. Upphandlings
myndigheten får därför i uppdrag att
genomföra en förberedande studie om
vilka uppgifter om inköpsvärden som är
lämpliga och möjliga att samla in.
Uppdraget är en del av regeringens arbe
te för att förbättra statistiken och därmed
kunskapen om offentliga upphandlingar.

#osynligtavfall – det är inte alltid
det som syns som väger mest
Avfall Sverige drar nu igång en kampanj
för att öka medvetenheten om den mängd
avfall som faktiskt uppstår, från produk
tion tills produkten slängs. Att producera
en enda mobiltelefon ger ett exempelvis
ett avfallsfotavtryck på 86 kilo. Kampanj
en kommer främst gå i sociala media, med
annonser och filmer. Huvudmålgrupp är
samhällsintressenter, det vill säga männ
iskor som har en position varifrån de kan
påverka i denna fråga.
Läs mer på www.avfallsverige.se/aktu
ellt/osynligt-avfall/
Ladda ner årsmötehandlingarna
I år skickas inga dokument ut inför
årsmötet i Skellefteå den 28-30 maj. Alla
handlingar kan istället laddas ner från
vår hemsida, www.avfallsverige.se
Länk ligger på förstasidan.
VD-snack i poddform
I veckans avsnitt av Veckans Affärers
Hållbarhetspodd intervjuas Weine
Wiqvist, vd för Avfall Sverige. Det talas
bland annat om vilka områden Sverige
bör bli bäst på. Lyssna på www.va.se
Tyck till om hållbara material
Den 22 maj håller det strategiska inno
vationsprogrammet Resource en infor
mationsträff kring projektet cirkulära
material. Målet är att skapa en kreativ
samlingsplats för diskussion. Avfall Sve
rige är en av flera samarbetspartners och
alla medlemmar är välkomna.
Tid: 22 maj kl 13-15
Plats: Naturvårdsverket Stockholm
Anmälan till henrik.oxfall@swerea.se
senast den 18 maj.
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