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Sammanfattning

Kemikalieinspektionen tillstyrker till övervägande del förslagen i den remitterade
promemorian.
•

•
•

Kemikalieinspektionen ser positivt på att definitioner i miljöbalken och
förordningen om producentansvar för elutrustning förändras till att bättre
stämma överens med EU:s avfallslagstiftning och med EU:s
elutrustningsdirektiv.
Kemikalieinspektionen föreslår att begreppet ”materialåtervinna avfall”
förtydligas genom att definitionen formuleras närmare lydelsen i
avfallsdirektivet.
Pågående förhandlingar på EU-nivå om avfallslagstiftningarna kan
medföra att en del förslag i den remitterade promemorian behöver ändras
ytterligare i närtid.

Synpunkter
Avsnitt 1 Författningsförslag, om 15 kap. 1 § miljöbalken (sidan 8), samt
avsnitt 3.2 och 6.1.4 - Om biprodukter

I den remitterade promemorian finns förslag till ändringar av definitionen av
biprodukter. Kemikalieinspektionen ser positivt på att definitionen av biprodukt
harmoniseras med avfallsdirektivet. Detta underlättar tillsynen och främjar
likabehandling av företag inom EU.

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

Avsnitt 1 Författningsförslag, om 15 kap. 6 § miljöbalken (sidan 9) - Om
materialåtervinna avfall

Här anges den gällande definitionen av att materialåtervinna avfall, vilket innebär att
”upparbeta avfall till nya ämnen ...”. Det är dock ovanligt att materialåtervinning
leder till att nya ämnen skapas. Begreppet ”materialåtervinna avfall” skulle därför
kunna förtydligas genom att definitionen formuleras närmare lydelsen i
avfallsdirektivet. Definitionen av materialåtervinning av avfall skulle då kunna
formuleras enligt följande: ”upparbeta avfall till ämnen… ”. Detta skulle vara i linje
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med att harmonisera flera andra begrepp, som i promemorian föreslås få en
definition som ligger närmare direktivets lydelse.
Avsnitt 3.1 Hantering av avfall

Kemikalieinspektionen tillstyrker att bestämmelserna i miljöbalken om hantering av
avfall förtydligas genom att bättre svara mot det underliggande avfallsdirektivets
ordalydelse i dess artiklar 13 och 15.1.
Avsnitt 4 Förslag på ändringar för att förbättra genomförandet av
elutrustningsdirektivet

Kemikalieinspektionen tillstyrker förslaget om att komplettera definitionen av
konsumentelavfall så att den bättre svarar mot elutrustningsdirektivets definition.
Avsnitt 6.1.1 Beskrivning av alternativa lösningar

En ytterligare alternativ handlingslinje skulle kunna vara att undersöka
förutsättningarna för att invänta förändringar som kan förväntas följa av pågående
EU-förhandlingar om avfallslagstiftningen.
I detta ärende har generaldirektör Nina Cromnier beslutat. Amelie Pedersen har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Henrik Hedlund, Anne-Marie
Johansson, Christophe Kellner och Anne-Marie Vass deltagit.
På Kemikalieinspektionens vägnar

Nina Cromnier
Amelie Pedersen
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