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REMISSVAR: Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser
för vattenmiljö och vattenkraft
____________________________________________________________
Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. Det är
Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla
kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår
vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer
återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt.
Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna
omställning.
Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges
medlemmar är kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala
regionbolag inom avfall och återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor
del av näringslivet. Genom medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning.
I Avfall Sverige ingår, som associerade medlemmar, ett hundratal tillverkare, konsulter och
privata utförare aktiva inom avfallshantering.
1. Förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter
Avfall Sverige stödjer avfallshierarkin som princip för avfallshanteringen. Avfall Sverige
anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur.
2. Sammanfattning
•  

Avfall Sverige instämmer i vad SKL anger att förslaget till justering i 5 kap. 3 §
miljöbalken införlivar uttalanden i Weserdomen - som innebär en prövning av ett
enskilt fall - vilket kommissionen inte har efterfrågat, innebär en överimplementering
av direktivet.

•  

Avfall Sverige anser att förslagen, som har bäring på kommunaltekniska anläggningar
såsom avfallsbehandlingsanläggningar med deponier, är bristfälligt konsekvensutredda
och att förslagen riskerar att omotiverat försvåra, fördyra, och i vissa fall
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omöjliggöra, till exempel nödvändiga vattenreningsprojekt vid
avfallsbehandlingsanläggningar.
3. Generella kommentarer
Avfall Sveriges kommentarer i föreliggande remissvar tar sikte på de förslag som har bäring
på de avfallsbehandlingsanläggningar med deponier som drivs av kommuner och
kommunala bolag.
Ur Avfall Sveriges synvinkel berör förslagen framför allt vattenbehandling vid
avfallsbehandlingsanläggningar med deponier. Dessa anläggningar fyller en viktig funktion
för hela samhället och inte bara för det avfall som kommunen formellt ansvarar för inom
ramen för den i 15 kap. 20 § miljöbalken lagstadgade kommunala
renhållningsskyldigheten. Vid avfallsbehandlingsanläggningar som drivs av kommuner och
kommunala bolag tas även emot avfall som faller under avfallsinnehavaransvar enligt 15
kap. 11 § miljöbalken.
Både ur kommunens och kommunala bolags perspektiv och ur andra avfallsinnehavares
perspektiv är det därför mycket viktigt att den verksamhet som bedrivs kan fortsätta att
bedrivas utifrån långsiktigt stabila förutsättningar med beaktande av en rimlig reglering
utifrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt, som inte riskerar att inverka menligt på
verksamheten.
4. Specifika kommentarer
3.1 Avsnitt 10.14 Tillståndsprövningarna och möjligheterna att uppfylla ramdirektivets
krav s. 144 ff:
Avfall Sverige ansluter sig till vad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anger i sitt
remissvar i kommentarer till avsnitt 10.14. SKL anger:
” De föreslagna regeländringarna medför, utöver konsekvenser för vattenkraften, påverkan på många samhällsbyggnadsprojekt. Sådana projekt påverkar ofta vattenförekomster – i mindre eller större omfattning. Dessa frågor analyseras dock mycket
knapphändigt i promemorian, trots att konsekvenserna för exempelvis utveckling av
transportinfrastruktur, bostadsförsörjning och kommunaltekniska anläggningar kan bli
betydande. De föreslagna förändringarna riskerar enligt SKL att omotiverat försvåra,
fördyra, och i vissa fall omöjliggöra, sådana projekt trots att detta knappt antyds och än
mindre analyseras i promemorian.”
Ett exempel på kommunaltekniska anläggningar är just de ovan nämnda
avfallsbehandlingsanläggningarna med tillhörande deponier där förslagen alltså riskerar
att få stora konsekvenser om de regleras på det sätt som föreslås.
Ekologisk status
Kommissionens anför att ekologisk status bör behandlas på ett liknande sätt som
gränsvärden i svensk lagstiftning (s. 18 i EU-kommissionens yttrande den 30 september
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2016 i ÖT 2007/2239). Avfall Sverige instämmer i vad SKL anger att förslaget till justering i
5 kap. 3 § miljöbalken införlivar uttalanden i Weserdomen - som innebär en prövning av ett
enskilt fall - vilket kommissionen inte har efterfrågat, innebär en överimplementering av
direktivet.

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår rådgivare Johan Fagerqvist,
johan.fagerqvist@avfallsverige.se eller till vår jurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.

Med vänliga hälsningar,
Avfall Sverige

Claes Thunblad

Weine Wiqvist

Ordförande

VD
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