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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 och att materialåtervinning inklusive
biologisk återvinning är en viktig prioritet när det gäller hanteringen av matavfall. Det är
därför viktigt med stabila förutsättningar avseende rötningen av matavfall.
Vidare anser Avfall Sverige att ett ur avfalls- och resursperspektiv väl reglerat
förnybarhetsdirektiv gynnar användningen av avfall som förnybar resurs för bland annat
fjärrvärme, fjärrkyla, el och fordonsbränsle.
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2. Generella kommentarer
Avfall Sverige instämmer i vad Energigas Sverige anger i sitt remissvar.

3. Specifika kommentarer
Vägledning till regelverket om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen Avsnitt 7.3 Avfall s. 59:
Energimyndigheten anger att avfall definieras som ”ett ämne eller föremål som
innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med, d0ck inte ett ämne som
avsiktligt har manipulerats eller kontaminerats för att anses som avfall” har samma
betydelse som i 15 kap. miljöbalken (j fr regeringens förslag till reviderad 1 kap. 2 §
hållbarhetslag (2010:598) i prop. 2016/17:217 s. 4).
Den nuvarande lydelsen av nämnda 1 kap. 2 § saknar den ovan angivna bisatsen (”dock inte
ett ämne som avsiktligt har manipulerats eller kontaminerats för att anses som avfall”).
Avfall Sverige instämmer inte i att tillägget av denna bisats innebär att den föreslagna
1 kap. 2 § får samma betydelse som 15 kap. 1 § miljöbalken. Har avfall väl uppstått utgör det
avfall med stöd av den nämnda 15 kap. 1 § och detta oavsett på vilken grund avfallet har
genererats. Det är därför formellt fel att ange att den nämnda 1 kap. 2 § hållbarhetslagen
har samma betydelse som 15 kap. 1 § miljöbalken. I sak förstår dock Avfall Sverige att
regleringen av avfall i hållbarhetslagen kan ha behov av andra avgränsningar än i
miljöbalken.
För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår rådgivare Caroline Steinwig,
caroline.steinwig@avfallsverige.se eller till vår jurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.
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