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Sammanfattning






Kemikalieinspektionen tillstyrker förslag till ändring i lagen (1999:673) om
skatt på avfall.
Kemikalieinspektionen stödjer Naturvårdsverkets bedömning att det i
dagsläget inte är motiverat att utreda frågan om att införa en särskild
prövningspunkt i miljöprövningsförordningen (2013:251) för återvinning
ur nedlagda avfallsanläggningar vidare. Kemikalieinspektionen förespråkar
dock att frågan ses över inom en 5-års period.
Kemikalieinspektionen poängterar att de material som genom återvinning
har upphört att vara avfall ska leva upp till gällande kemikalielagstiftning
avseende förekomst av farliga ämnen.

Mall-id: MEP-0011, 2014-10-22

Kemikalieinspektionen tillstyrker förslag till ändring i lagen (1999:673) om skatt på
avfall. Den nuvarande regleringen i lagen (1999:673) om skatt på avfall innebär en
omotiverad beskattning av utvinning av material och mineraler från nedlagda
avfallsanläggningar. Den föreslagna ändringen underlättar utvinning av material och
mineraler ur befintligt avfall och bidrar därmed till effektivare användning av dessa
resurser.
Beroende på avfallstyp kan det finnas farliga ämnen som håller på att fasas ut ur
samhället (tungmetaller, PCB, asbest, PVC med förbjudna tillsatser etc). Den som
ska återvinna avfall ur deponier bör känna till materialets egenskaper och spridningen
av eventuella farliga ämnen bör vara en naturlig del i miljöprövningen. En sådan
prövning görs i dagsläget av tillsynsmyndighet för berörd anläggning, men eftersom
det inte finns någon särskild prövningspunkt i miljöprövningsförordningen
(2013:251) avseende återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar så finns det skäl att
tro att prövningen kan bli olika beroende på vilken tillsynsmyndighet som tillfrågas.
Utredningens bedömning är att det inte är aktuellt att utreda detta vidare i dagsläget
på grund av det begränsade antalet förväntade prövningsärenden.
Kemikalieinspektionen stödjer denna bedömning, men förespråkar att frågan bör ses
över efter erfarenheter från fler konkreta ärenden, inom en 5-års period.
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Kemikalieinspektionen vill även peka på vikten av att om det återvunna materialet
upphör att vara avfall så ska det leva upp till de krav, avseende förekomst av farliga
ämnen, som ställs i gällande kemikalielagstiftning.
I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Mattias Carlsson-Feng har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anne-Marie Johansson
deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar
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Mattias Carlsson-Feng
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