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REMISSVAR: Förslag till nya föreskrifter om yrkesmässig lagring och
behandling av elavfall
_______________________________________________________________
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. Avfall Sverige anser också att det är
viktigt att motverka nedskräpning och dumpning.
Avfall Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur
och att avfallshanteringen ska ge god och behovsanpassad service för medborgare och
verksamheter. Avfall Sverige anser att avfallsinnehavare ska följa avfallshierarkins
principer på samma sätt som kommuner och producenter.
Avfall Sverige anser att samhällets beslutade återvinningsmål för avfallshantering är viktiga
verktyg i omställningen för att nå våra övergripande mål. Återvinningsmålen ska utformas
så att de mäter den faktiska återvinningen.
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2. Generella kommentarer
Avfall Sverige välkomnar att Naturvårdsverket föreslår att ersätta gällande föreskrifter med
nya i syfte att undvika dubbelregleringar samt den omstrukturerering av föreskrifterna som
föreslås. Avfall Sverige lämnar i övrigt specifika synpunkter enligt nedan.
3. Specifika kommentarer
3.1 Definitioner och begrepp
1 § Termer och begrepp
I bestämmelsen görs hänvisning till 15 kap. miljöbalken, avfallsförordningen (2011:927)
och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning (”FPE”) när det gäller
begrepp och att i övrigt gäller de definitioner som anges i föreliggande föreskrifter.
I förslaget till reviderad föreskrift föreslås en för föreskriften specifik definition av sortering
enligt följande:
”…som en del av behandling dela upp elavfall i olika fraktioner, utan att något ingrepp
görs beträffande de elektriska eller elektroniska delarna”.
Avfall Sverige förstår det som att denna sortering inte är en del av den typ av sortering som
inte utgör behandling enligt den generella definitionen av insamling av avfall i 15 kap. 7 §
miljöbalken.
Avfall Sverige anser inte heller att den eventuella sortering som sker i kommunal regi vid
återvinningscentralerna, som eventuellt nödvändiga led som förberedelser för
borttransporten från återvinningscentralerna, kan anses utgöra den typ av sortering som
avses i den föreslagna 1 §. Med andra ord, den eventuella sortering som sker vid
återvinningscentralerna utgör inte ett led i behandlingen av elavfallet utan bör helt och
hållet kunna härbärgeras inom ramen för definitionen av sortering i 15 kap. 7 §
miljöbalkens
2 § Tillämpningsområde
I föreslagen 2 § anges att FPE innehåller bestämmelser om yrkesmässig lagring och
behandling av elavfall. FPE reglerar ju dock insamling och återvinning, som förstås är en
form av behandling, av elavfall och egentligen inte lagring som sådan även om lagring är en
del av att samla in avfall enligt den generella definitionen i 15 kap. 7 § miljöbalken.
3 § Tillämpningsområde
I föreslagen 3 § anges att 10 § (behandling) inte gäller för sortering innan något ingrepp har
gjorts beträffande de elektriska eller elektroniska delarna. 10 § avser ju dock enligt sin
lydelse endast behandling varför hänvisningen kan anses obehövlig.
4.2 Naturvårdsverkets vägledning till föreskrifterna
Avfall Sverige anser att Naturvårdsverket behöver uppdatera den vägledning som åtföljer
föreskrifterna om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall.

2 (3)

I vägledningen till 10 § anges att en lagringtid på upp till ett par månader kan vara
godtagbart för vitvaror med hänvisning till risk för lakning. För vissa av Avfall Sveriges
medlemmar har denna angivelse i vägledningen inneburit att den lokala
tillsynsmyndigheten har gjort en alltför snäv tolkning avseende kravet på hur lång tid
vitvaror bör kunna lagras. Avfall Sverige anser därför att det också i vägledningen bör
hänvisas till det som anges i nuvarande 10 § andra stycket (9 § andra stycket i förslaget till
reviderad föreskrift), det vill säga att ”lagringen av elavfall får ske utan krav på
försiktighetsmått enligt första stycket om det inte kan antas medföra risk för skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön”.
Eventuellt bör det också i vägledningen göras en hänvisning till försiktighetsprincipen i 2
kap. 3 § miljöbalken, anser Avfall Sverige.
Det är viktigt att den lokala tillsynsmyndigheten uppmärksammas på att vägledningen inte
är rättsligt bindande utan att den utgör vägledning till hur angivna bestämmelser kan
uttolkas, som grund för tillsynsmyndighetens bedömning i det enskilda fallet.
För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår jurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se eller till vår rådgivare Britta Moutakis,
britta.moutakis@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.
Vänliga hälsningar
Avfall Sverige
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