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Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet 

  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har 

som syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva 

företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver 

förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 

nationellt plan. En viktig aspekt i detta arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i 

gränserna mellan en företagares vardag och svensk myndighetsutövning.  

Om promemorian 

I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i sex EU-direktiv på avfallsområdet ska 
genomföras i lag och förordning. Förslagen innebär i huvudsak följande: 

• Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs i miljöbalken och det 

tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla kraven för när material och 

produkter avfall upphör att vara avfall. 

• Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och utformas i huvudsak 

på samma sätt som i avfallsdirektivet. Samtidigt införs en möjlighet till ”frival” för 

hantering av kommunalt avfall som uppstår i eller i samband med en yrkesmässig 

verksamhet. 

• Bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen (2010:900) ändras så att en 

kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt bygg- och rivningsavfall och även 

byggprodukter som kan återanvändas. 

• Krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall i ett antal fraktioner. 

• Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas. 

• Ett förbud införs mot förbränning och deponering av avfall som samlats in separat för 

att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. 

• Bestämmelser om avfallsförebyggande införs, bland annat för förpackningar. 
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• Målen för materialåtervinning av förpackningar revideras så att de minst 

överensstämmer med de nya målen i förpackningsdirektivet för 2025 respektive 

2030, bland annat för trä. 

• Specifika nivåer för förpackningsavfall av järnmetall och aluminium ersätter det 

tidigare målet för förpackningsavfall av metall. 

• Leverantörer av varor ska tillhandahålla information om förekomst av särskilt farliga 

ämnen i varorna till europeiska kemikaliemyndigheten genom en särskild databas 

som kommer att vara tillgänglig för aktörer inom avfallshantering och konsumenter. 

 
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 5 juli 2020. 

Småföretagarnas Riksförbunds yttrande 

Småföretagarnas Riksförbund anser att det är positivt att alla utifrån sina förutsättningar 

bidrar i omställningen till en cirkulär ekonomi. Att arbeta med minskning av avfall från 

verksamheter genom god planering är av stor vikt både ur ekonomisk och ur miljömässig 

aspekt, men även hur avfall som inte kan undvikas omhändertas spelar stor roll. 

Miljödepartementet har remitterat en promemoria med förslag till hur ändringar i sex EU-

direktiv på avfallsområdet ska genomföras i lag och förordning. 

Småföretagarnas Riksförbund välkomnar stärkt och förtydligad lagstiftning på området. 
Särskilt vill vi framhålla vikten av att ett förtydligande leder till att en resurseffektiv hantering 
av överskottsmassor möjliggörs. Småföretagarnas Riksförbund ser positivt på att den 
nationella lagstiftningen synkroniseras med det reviderade EU-direktivet. Dock behöver vissa 
formuleringar förtydligas eller kompletteras med ytterligare vägledning kring hur de ska 
tolkas för att tillämpningen ska bli ändamålsenlig.  
 
Småföretagarnas Riksförbund tillstyrker att den ursprungliga avfallsproducenten ska ha 
ansvar för att hantera det avfall som producerats. 

Småföretagarnas Riksförbund tillstyrker att den som är ansvarig för att avfall blir behandlat 
ska se till att det blir behandlat i enlighet med avfallshierarkin. 

Småföretagarnas Riksförbund anser det angeläget samt välkommet och tillstyrker att 
möjlighet och rättighet till frival införs för hantering av kommunalt avfall som uppstår i eller i 
samband med en yrkesmässig verksamhet. Vi vill särskilt framföra att det inte bara ska vara 
en möjlighet utan även en rättighet för verksamheter att själva få ta ansvar.  Det är 
angeläget att det kommunala monopolet kring ”därmed jämförligt” från verksamheters 
avfall bryts. Regeringen bör också verkar för att frival kan var möjlig redan från och med 1 
januari 2021. 
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Det är positivt att definitionen av avfall ändras så att det bli lättare att låta restprodukter få 
nya användningsområden.  
 
 
Utöver detta hyser Småföretagarnas Riksförbund en oro över att lagförslagen i vissa delar 
kan innebära kostnadsökningar genom nya arbetssätt och administration. Den fortsatta 
hanteringen bör därför även beakta att dessa åtgärder inte blir kostnadsdrivande och skapar 
ökad byråkrati. Det måste också finnas en rimlighet i det ansvar som åläggs företag, där 
företagens storlek måste spela in. Det ska vara lätt att göra rätt var en paroll som gällt för 
enskilda personers möjligheter för källsortering och denna bör gälla nu när EU-direktiven ska 
genomföras i lag och förordning.  
 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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