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REMISSVAR: Remittering av till Europaparlamentets och rådets förordning om 
ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 
1005/2009 EU-kommissionens förslag till revidering av Ozonförordningen 
____________________________________________________________ 
 
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 har bland annat följande ståndpunkter: 

 
• Avfall Sverige anser att avfallshanteringen är en väsentlig del av samhällets infrastruktur och att 

avfallshanteringen ska ge en god och behovsanpassad service till medborgare och verksamheter. 
Avfall Sverige anser att producenterna har ansvar för utformning av alla de produkter som sätts 
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på marknaden och att avfallshierarkin följs. Förorenarens betalningsansvar och principen om 
producentansvar är också centrala aspekter som ska fullföljas.  

 
• Avfall Sverige anser att producenterna har ansvar för utformning och produktion av alla de 

produkter som sätts på marknaden så att avfallshierarkin uppfylls. Avfall Sverige anser vidare att 
förorenarens betalningsansvar och principen om producentansvar ska fullföljas. 

 
• Avfall Sverige konstaterar att förslagen avseende ozonnedbrytande ämnen inte står i strid mot 

Avfall Sveriges generella ståndpunkter.  
 

2. Generella kommentarer 
Avfall Sverige tackar för möjligheten att lämna synpunkter till remissen.  
 
Frågan om användningen av ozonnedbrytande ämnen som produkt och konsekvenserna av sådan 
användning har inte någon direkt koppling till kommunens avfallsansvar enligt 15 kap. 20 och 20 a 
§§ miljöbalken.  
 
Däremot välkomnar Avfall Sverige generellt en tydlig reglering av användningen av ozonnedbrytande 
ämnen och en fortsatt utfasning och substitution av ozonnedbrytande ämnen, vilket i förlängningen 
också har positiva effekter på avfallshanteringen och för säkerställandet av en god hälsa för 
människors hälsa och miljön.  
 
3. Specifika kommentarer 
• Avfall Sverige välkomnar att Kommissionen tydliggör att ett syfte med den föreslagna 

regleringen är att bla. förordningen 1013/2006/EG om gränsöverskridande transporter av avfall, 
direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk 
utrustning samt ramdirektivet 2008/98/EG om avfall tydligare anpassas till regelverket om 
ozonnedbrytande ämnen.   
 

• Vidare välkomnar Avfall Sverige att Kommissionen framhåller betydelsen av utsläpp från uttjänt 
isolerskumplast, som innehåller ozonnedbrytande ämnen och att det finns synergieffekter med 
den cirkulära ekonomin och EUs avfallspolitik.  
 

• Kommissionen anger att det inte föreslås några åtgärder där målen bättre kan uppnås genom 
åtgärder på andra politikområden, till exempel genom lagstiftning om avfall eller märkning. 
Avfall Sverige instämmer i detta och uppmanar också regeringen att överväga hur märkning av 
produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen kan kopplas till EUs pågående arbete med 
produktpass inklusive det pågående arbetet med ekodesign och hur dessa aspekter kan tas med 
av regeringen i de fortsatta EU-förhandlingarna kring förslagen om ozonnedbrytande ämnen.  
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För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår chefsjurist Sven Lundgren, 
sven.lundgren@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.    
 
Med vänlig hälsning, 
Avfall Sverige  

 
 

 
 
 
 
 
 

Lars Stjernkvist    Tony Clark 
Ordförande    Vd 


