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Remissvar om departementspromemoria om ändringar i
avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om
farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EU:s
avfallsförteckning

Sammanfattning



Kemikalieinspektionen tillstyrker författningsförslaget om ändring i den
svenska avfallsförordningen i syfte att anpassa förordningen till
kommissionens beslut och avfallsförteckning.



Kemikalieinspektionen anser dock att det behövs ett fortsatt arbete för att
säkerställa att ämnen som inger mycket stora betänkligheter enligt Reach,
samt samtliga ämnen enligt Stockholmskonventionen, omfattas av
bedömningen som kan leda till att avfall klassas som farligt avfall. Detta
hindrar inte att författningsändringen genomförs enligt remitterat förslag
och tidplan.

Kemikalieinspektionen bedömer att förslagen till ändringar i avfallsförordningen
uppfyller EU-bestämmelserna och dess avsikter, och tillstyrker därmed förslaget.

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

Vissa detaljsynpunkter

Avfallsdirektivet innehåller grundläggande kriterier för vilket avfall som ska betraktas
som farligt. Kriterierna utgår från definitionerna av farliga egenskaper enligt
Förordning om klassificering och märkning nr 1272/2008/EG. Kriterierna omfattar
inte med automatik alla de ämnen som enligt Reach artikel 56 inger mycket stora
betänkligheter. T.ex. finns en risk att vissa ämnen med miljöfarliga egenskaper, såsom
mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande, samt svårnedbrytbara,
bioackumulerande och toxiska ämnen (så kallade vPvB- och PBT-ämnen), inte
omfattas. Kemikalieinspektionen anser därför att det behövs ett fortsatt arbete,
företrädesvis i EU, för att säkerställa att ämnen som inger mycket stora
betänkligheter enligt Reach omfattas av bedömningen som kan leda till att avfall
klassas som farligt avfall.
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Kemikalieinspektionen anser vidare att Sverige bör verka för att det ska vara en
direkthänvisning till Stockholmskonventionen för att säkerställa att samtliga ämnen
inom konventionen ska omfattas av bedömningen.
Föreslagna ändringar enligt remitterad promemoria kan dock enligt vår bedömning
genomföras utan att invänta ett sådant fortsatt arbete.
I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Anne-Marie Johansson
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också jurist Johan Forsberg
deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar
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2 (2)

