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Remissvar om Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för
genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet
Sammanfattning

Kemikalieinspektionen stödjer övergripande de förslag till nya föreskrifter för
genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet som remitterats.
Kemikalieinspektionen vill framföra synpunkter om förtydliganden i förslagen som
berör föreskrifterna bygg- och rivningsavfall samt förpackningar och förpackningsavfall vilka
redogörs för nedan.

Synpunkter
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om undantag från krav på utsortering av
vissa avfallsslag för den som producerar bygg- och rivningsavfall.

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

Kemikalieinspektionen vill att Naturvårdsverket förtydligar formuleringen av 4 §
punkt 2 som lyder: ”fraktioner av avfallsslag som är förorenade på sådant sätt att en
inblandning av den fraktionen i det utsorterade avfallsslaget medför att behandling
enligt avfallshierarkin i 15 kap 10 § miljöbalken försvåras eller omöjliggörs.” Vi anser
att texten är svårtillgänglig och att det kan vara svårt för tillämparna att förstå hur
paragrafen skall tillämpas.
Utifrån vår tolkning av punkten ovan, som det är skrivet, finns det en risk för att
fraktioner som är förorenade med farliga kemiska ämnen undantas och blandas med
rena avfallsslag istället för att de sorteras separat. Det kan medföra att oönskade
farliga ämnen från de förorenade fraktionerna sprids i samhället istället för att de
sorteras ut. Naturvårdsverket har inte motiverat i konsekvensanalysen varför de vill
införa undantaget och heller inte tagit fram exempel eller motiveringar för
undantaget. Mot den bakgrunden föreslår Kemikalieinspektionen att 4 § 2
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kompletteras med krav på säker avfallshantering för de förorenade fraktioner som
åsyftas.
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om skyldighet att lämna uppgifter om
förpackningar och förpackningsavfall.

Enligt artikel 12.2 i förpackningsdirektivet ska databasen som Naturvårdsverket
upprättar innehålla information om förpackningsmaterialens toxiska och farliga
egenskaper. I Naturvårdsverkets föreslagna föreskrift om skyldighet att lämna
uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall så anser vi att det bör förtydligas
att det är uppgifter om särskilt farliga ämnen (SVHC) som finns på Reach:s
kandidatförteckning som avses att rapporteras. Det är ämnen som så långt som
möjligt ska fasas ut, och det är rimligt att användare och avfallsåtervinnare får
kännedom om dessa ämnen förekommer i förpackningsmaterial.
Kemikalieinspektionen anser emellertid att även flera ämnen bör omfattas av
redovisningskraven i föreskriften för att öka transparensen och därmed ge
möjligheter för användare att välja bort och avfallsåtervinnare att hantera material
som innehåller farliga ämnen på ett säkert sätt.
Kemikalieinspektionen föreslår att Naturvårdsverket redan nu bör överväga att
inkludera också ämnen som omfattas av EU:s biocidproduktförordning (EU)
528/2012 med motsvarande egenskaper som de ämnen som omfattas av Reach.
Kemikalieinspektionen anser därför att föreskriftens redovisningskrav även bör
omfattas av verksamma ämnen som har bedömts uppfylla minst ett av de så kallade
substitutionskriterierna i artikel 10.1. i EU:s biocidproduktförordning. Dessa krav
skulle ungefär motsvara de krav som föreslås om särskilt farliga ämnen i Reach.
Verksamma biocidämnen används exempelvis i konserveringsmedel som kan
tillsättas förpackningsmaterial i syfte att skydda materialet mot angrepp av
mikroorganismer. En annan typ av behandling är med desinfektionsmedel med syfte
att göra förpackningarna antimikrobiella. Denna typ av användning förekommer
särskilt i livsmedelsförpackningar.
Kemikalieinspektionen anser vidare att det vore önskvärt att redan nu planera in en
utvärdering och en översyn av föreskriften, med målet att se över vilka ytterliga
farliga ämnen som ska inkluderas i de rapporteringskrav som följer av
förpackningsdirektivet.
Vi föreslår slutligen att formuleringen ”… för vilka information om innehåll av vissa
farliga ämnen har lämnats …” i 5 § ersätts med ”… för vilka det finns krav på att
information om innehåll av vissa farliga ämnen ska lämnas…”, för att undvika
kopplingen till att rapportering har skett istället för skyldigheten att rapportera.

I detta ärende har generaldirektören Per Ängquist beslutat. Anette Andersson har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Anne-Marie Johansson,
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Anne-Marie Vass, Ellen Ingre-Khans, Katarina Malmberg, Ulrike Frank och
juristerna Johan Forsberg och Patrik Ernby deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Per Ängquist
Anette Andersson
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