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SKRIVELSE: Med anledning av Kommissionens kommande beslut om
beräkningsmetoder enligt artikel 11.2 direktivet 2008/98/EG om avfall
____________________________________________________________
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. Generella kommentarer
Avfall Sverige har tagit del av förslag till kommissionsbeslut angående beräkningsmetoder
enligt artikel 11.2 direktivet 2008/98/EG om avfall (”Förslaget till beslut”)1.
Avfall Sverige välkomnar den EU-gemensamma beräkningsmetod som är införd i artikel
11 a.2 direktivet 2018/851/EU av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om
avfall. Den gemensamma beräkningsmetoden borgar för rättvisande jämförelse mellan
medlemsstaterna samt mätning av faktisk materialåtervinning.

1 Commission Implementing Decision of XX March 2019 establishing rules for the calculation, verification and
reporting of data for verifying compliance with the targets set in article 11.2 of Directive 2008/98/EC of the European
Parliament and of the Council.
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2. Specifika kommentarer till Förslaget till beslut
Artikel 5 ”Bio-waste separated and recycled at source (home composting)
Enligt artikel 5 får medlemsstaterna räkna in vikten av bioavfall som separeras och återvinns vid
källan i vikten av det kommunala avfall som återvinns.
Föreliggande förslag avser ju själva beräkningsmetoden och inte huruvida avfall från
hemkompostering ska räknas in eller inte, vilket alltså är upp till medlemsstaterna.
Avfall Sverige vill ändå ta tillfället i akt och framför att organisationen tror att det kan vara vanskligt
att inkludera hemkomposterat trädgårdsavfall, dels är det mycket svårt att uppskatta mängder (även
om man får fram schabloner) och dels blir det stora variationer mellan åren (torra år växer mindre,
blöta soliga år mer) och även stora geografiska skillnader (utifrån tillväxtregioner och olika torra år).
Det är svårt nog att inkludera hemkomposterat matavfall, även om många kommuner har uppgifter
om antalet anmälda komposter. För kompostering av trädgårdsavfall behöver det inte göras någon
anmälan till kommunen eftersom sådan kompostering generellt inte innebär några olägenheter för
människors hälsa och miljön (j fr 15 kap. 24 § 2 st. miljöbalken).
Avfall Sverige går i vårt statistiksystem Avfall Web snarare mot att ta fram nyckeltal som exkluderar
insamlade mängder trädgårdsavfall just för att jämförelser emellan olika kommuner är vanskliga.
Dock insamlade mängder trädgårdsavfall kvar i nationella sammanställningar.
Om regeringen sedermera skulle gå fram med att trädgårdsavfall och matavfall ska hanteras i
separata flöden är det i så fall bra utifrån den aspekten att nya schabloner för hemkompostering av
matavfall i så fall skulle fås fram.

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår jurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se eller till vår rådgivare Jenny Westin,
jenny.westin@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.

Med vänliga hälsningar,
Avfall Sverige

Weine Wiqvist
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