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REMISSVAR: Förslag till ändringar av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2016:8) om miljörapport
____________________________________________________________
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. 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, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom
avfallshantering.
1. Förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter
Avfall Sveriges årsmöte har fastställt ett antal ståndpunkter som är vägledande för
ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen och kommunernas roller.
Avfall Sverige anser att teknikutveckling och bättre miljöprestanda hos avfallsanläggningar
är viktigt för att minimera miljöpåverkan och öka återvinningen av energi och material.
Avfall Sverige anser också att gemensam rapportering, statistik och jämförelser är
strategiska verktyg för uppföljning och utveckling inom området.
Med hänsyn till förslagens koppling till Avfall Sveriges generella ståndpunkter och den
kommunala renhållningsskyldigheten, väljer Avfall Sverige att lämna synpunkter på
förslagen om ändringar av bilaga 2 och 3 till föreskrifterna (NFS 2016:8) om miljörapport,
men avstår från att lämna synpunkter på förslagen till ändringar av bilaga 6 till
föreskrifterna (NFS 2016:8) om miljörapport.
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2. Generella kommentarer
Avfall Sverige välkomnar förtydliganden och förenklingar av de krav som ställs på
förbränningsanläggningar, vilket de föreslagna ändringarna av bilaga 2 och 3 bedöms
medföra. Avfall Sverige välkomnar även en minskad administrativ börda på
förbränningsanläggningar, vilket de föreslagna ändringarna av bilaga 2 och 3 bedöms
medföra i form av en minskning (i stort) av vilka uppgifter som ska rapporteras in.
Avfall Sverige anser att det är viktigt att berörda förbränningsanläggningar på ett tydligt
sätt informeras om ikraftträdandet av föreslagna bestämmelser och om
övergångsbestämmelser. Avfall Sverige anser att Naturvårdsverket bör publicera
information på myndighetens webbsida och i andra relevanta informationskanaler.

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår chefsjurist Sven Lundgren,
sven.lundgren@avfallsverige.se, eller vår biträdande jurist Henrik Jansson,
henrik.jansson@avfallsverige.se.

Med vänliga hälsningar,
Avfall Sverige
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