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Statens naturvårdsverk, hovrättsassessorn Roger Wikström samt
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Sammanfattning

Betänkandet innehåller uppföljning och konkretisering i formen av
lagförslag framställningen i det tidigare lämnade princip-m.m. av
betänkandet SOU 199245 Miljöfarligt avfall Ansvar och rikt--
linjer. Principbetänkandet har remissbehandlats. Inkomna synpunkt-

redovisas i sammanfattad 2.form i bilagaer -
1I kapitel utvecklas diskussionen kring ansvarsfrågorna i olika

led hanteringen miljöfarligt avfall. Utredningen sinav av anger
Övergripande i dessa frågor. Den innebär producent-att ettsyn

för och produkter, de miljö-när kasseras utgöransvar varor som
farligt avfall, bör eftersträvas och utvecklas i riktning ochsamma
med utnyttjande medel på andra avfallsområden,av samma som

förpackningar.t.ex.
Ansvaret för avfall från bör på motsvarande sättprocesser m.m.

förskjutas innehavaransvar. Det innehavarenärmot ett som
för riktig hantering inom sitt led i behandlingskedjanansvarar en

och för överlämnande i lednästa enbart sker till inne-att annan
havare med vederbörliga tillstånd. Endast sådant över-ettgenom
lämnande kan avlastning ske. Hos den förste inne-ansvareten av
havaren, den i verksamhet avfallet uppkommer, ligger detvars
grundläggande ekonomiska ansvaret.

Huvudsyftet med utredningens förslag är öka benägenhetenatt
verka för förebyggande åtgärder, stimulera tillatt konkurrensatt

och till mångfald i återinsamlingssystem Det utredningensärm.m.
grundsyn det traditionella synsättet med speciell avfalls-att en
hantering sista länk i kedjan måste bytas i alla ledmotsom en
integrerade åtgärder inriktade på förebygga uppkomst avfallatt av



omhänder-möjligagenomföra bästaochrespektive förberedaatt
intensifi-kräverundvikas. Dettaavfall inte kantagande det somav

eller företags-produktområdenspeciellaerade åtgärder riktade mot
generellastödjas därförkategorier, bör gynnsammaavmen

ansvarsregler.
följande förslagframbakgrunddennaUtredningen lägger mot

produkterkemiska2 inomdefinition kapitel lagenEn om-
MFA-sikte påmiljöfarligt avfall medLKP begreppet attav

restproduktermiljöfarligaregleringen skall även som nuavse
avfallsbegreppct.inte täcks av

utredningensparallellt medkommerStatens naturvårdsverk
klassificering.förbättradförslag tillredovisabetänkande ettatt

vägledandedenrevideringi förstaDetta sker ett steg avgenom
däreftergårarbeteavfall. Verketsmiljöfarligtförteckningen över

vidviktmed ökadfördjupad revidering,vidare med an-en
klassificering.till EGspassning

2 tydliggörs13 jfr. kapitel§ LKP ansvaretGenom attaen ny-
avfalletverksamhetiligger hos denför miljöfarligt avfall vars

led.det iinneharhos denuppkommer eller senaresom
generelltoch någotbort,kommunalaDet transportansvaret tas-

reglerNuvarandefullföljs inte.behandlingsansvarkommunalt
hanteringtillstånd förförheltäckandemedersätts system avett

4.kapiteljfr.Tillstånden tidsbegränsasmiljöfarligt avfall.
medpågående arbetet3kapitel detUtredningen förutsätter att-
viktökadtillmätsavfallsfrågornaimiljöbalk attutmynnaren ny

avfallbegränsningtillståndsprövningen inriktas påoch att av
ökadiskall reglerHärutöveroch produkter.både från process

avfallshantering.förberedandeförutsträckning kunna t.ex.ges
bör förbättras.tillståndgamlaför omprövaFörutsättningarna att

förregelsystemutredningens förslagförEn utgångspunkt nyttom
4 alltsåkapitel äravfallmiljöfarligtbehandlinghantering och av

ochskall bortkommunaltregeln tastransportansvarettatt om

10



tanken på kommunalt behandlingsansvar inteett fullföljas. Detta
kravgör uppkommer på andra formeratt kontroll och överblick.av

Även andra skäl bör regelsystemet för hantering MFA skärp-av av
och möjligheterna för konkurrens öka. Det kan också,as mot

bakgrund den generella utvecklingen inom kommunerna detnärav
gäller ekonomi, i uppgifter ifrågasättasengagemang nya m.m., om
den tidigare tänkta utvecklingen kommunalt kanmot ett ansvar
komma fullföljas.att

Förslagen i kapitel 4 grundar sig i väsentliga delar på inomen
SNV i anslutning till remissbehandlingen upprättad PM och innebär

strikt regelsystem för helaett hanteringskedjan producent-mellan-
lagring-förbehandling-slutligt omhändertagande inklusive trans-
porterna.

Samtliga mellanlagrar, behandlar, slutligt omhändertar ochsom
miljöfarligttransporterar avfall skall ha tillstånd för sin verksamhet

enligt förordningen miljöfarligt avfall. Undantaget från till-om
ståndsplikten beträffande slutligt omhändertagande miljöfarligtav
avfall i anslutning till den anläggning där det uppkommit och det
undantag i dag finns enligt 17 § förordningen miljöfarligtsom om
avfall bort. Tillståndsmyndighetertas blir Statens naturvårdsverk
och länsstyrelsen.

Samtliga tillstånd föreslås bli tidsbegränsade, bl.a. i syfte att
stimulera till användning bästa möjliga teknik. Krav kommerav att
ställas på även sökande för tillstånd tillatt mellanlagring, be-
handling och slutligt omhändertagande miljöfarligt avfall ställerav

godtagbar ekonomisk säkerhet.en
Utredningen har med hjälp och konsultexperterav en grupp en

genomfört översiktlig konsekvensbedömning förslagen.en av
Denna redovisas i Kapitel 5 och bilaga 3. Bedömningarna både ger
stöd för utredningens huvudlinje och uttrycker osäkerhet konse-om
kvenserna den omställning förslagen till regelsystemav nyttsom
innebär. Behovet effektiv tillsyn understryks kraftigt.av en

I kapitel 6 för utredningen fram följande kompletterande förslag
motiveras såväl de nämnda konsekvensbedömningarnasom av nyss

ll



övervägandenutredningens egnasom av

tillståndsprövninglänsstyrelsernasochför SNVsKostnaderna
avgifterbli täcktaföreslås tassystemtillsyn attoch genomm.m.

tillståndsverksamheten.iut
enligt lagensketillsyn bör kunnaAvgiftsbeläggning omav

enligtgällerLKP på sättprodukterkemiska som nusamma
miljöskyddslagen.

till-renhâllningslagen,ändring ibör,Kommunerna genom en
inomverksamhetbedrivafrivilligtmöjlighetförsäkras att om-

rådet.

12



l Ny avfallsfrågornapå över-syn -

sikt lagförslagöver m.m.

l Bakgrund

MFA-utredningen lämnade i 1992maj principbetänkande SOUett
199245, Miljöfarligt avfall Ansvar och riktlinjer. Utredningen-
fick i juni tilläggsdirektiv bilaga I med uppdrag utarbetaatt ett
förslag till ansvarsfördelning mellan kommuner och näringsliv för
insamling, och slutligt omhändertagande miljöfarligttransport av
avfall MFA i Sverige. Utredningens slutliga förslag skall redo-
visas den 3l 1992.decembersenast

Utredningens ursprungliga uppdrag, bakomliggande problem och
frågeställningar utredningens principiella överväganden harsamt

i det nämnda principbetänkandet.presenterats Framställningenovan
i det följande utgör uppföljning och konkretisering tidiga-deten av

betänkandet. Nu liksom tidigare används genomgående för-re -
kortningen MFA for begreppet miljöfarligt avfall.

Utredningen har remitterat principbetänkandet fåttoch ett
omfattande och intressant remissmaterial. Detta refereras i anslut-
ning till behandlingen konkreta frågor i det följande. Enav
sammanfattning remissyttrandena lämnas i bilaga Enav mera
detaljerad sammanställning kan erhållas från utredningen eller
Miljö- och naturresursdepartementet. Principbetänkandet har-
härutöver debatterats vid konferenser, i fackpress osv.

Naturvårdsverket har i anslutning till remissbehandlingen ut-
arbetat PM 1992-10-06 Förslag till auktorisationssystemen nytt
för hantering miljöfarligt avfall.av

Ansvarssituationen för behandling MFA i Sverige har för-av
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principbetänkandettiden sedankortadenändrats påtagligt under
huvud-försäljningprivatiseratslämnades. SAKAB har avgenom

regionalastörstaAB. DetWMI Sellbergsaktierna tilldelen av
harGöteborg,GRAAB-KEMI,grund,kommunalföretaget på

Miljöteknik.övertagits Cementaav
s.k.denmedparallelltslutförtsUtredningens arbete har att

Dessregeringskansliet.inomkretsloppspropositionen utarbetats
utredningen.beaktasinte kunnatinnehåll har alltså av

Övervägandena påverkas,för MFAregelsystemet somom
flerapågåromvandlingdendet följande,framgår avsomavav

MEmiljöskyddskommitténsförinomlagkomplexrelevanta ramen
Kommitténmiljöbalk.samladtillförslag198904 medarbete en

Utredningarnas1993.31densina förslagskall redovisa senast mars
samråd.haft fortlöpandekanslier har

Inriktning1

iutredningenfaktumoch detbakgrundenredovisadeden attMot
tillremissbehandlingeneftermånaderhaftpraktiken bara ett par

principbetänkan-iförutsattesfördjupningförförfogande den som
inriktning.följanderedovisningenochdet, har arbetet getts

huvud-denbekräftathuvudsakiRemissbehandlingen har att
kommu-minskatochnäringslivsansvarökatinriktning med ettett
väl-principbetänkandet ärihanteringsansvarnalt angavssom

osäkerhet1.3.5avsnittframgår storgrundad, även avsomom --
kommunernasförslaget reducerainförtill uttryckkommer att

också påpekardebattenallmännaoch denRemissyttrandenaansvar.
MFA-hanteringenskringdiskussionenioklarhetdet råderatt stor

framställ-delvis tillsighänföroklarhetansvarsfrågor. Denna att
nyanserad.ochtillräckligt klarinteprincipbetänkandetningen i var

MFAgällerdetnärfrågorockså påDen beror att m.m.ansvarom
problemenityngdpunktenochperspektivi olikakan många attses

utgångs-respektive aktörsberoende påolikabedömas mycketkan

14



punkt.

Det därförär angeläget förtydliga diskussionen kring MFA-att
hanteringens olika led och dess ansvarsfrâgor klargörasamt att
utredningens övergripande i dessa frågor. Ett försök till dettasyn
redovisas i detta inledande kapitel, bakgrund till desom mera
konkreta förslag redovisas i de följande kapitlen. Ansvars-som
frågorna detnär gäller hantering och omhändertagande MFAav -
vilka enligt direktiven är utredningens huvuduppgift ställs därmed-
i relation också till förebyggande åtgärder något starktm.m., som
efterlysts bl.a. i den politiska referensgruppens diskussioner inom
utredningen.

Det bör understrykas iäven de delar däratt utarbetade lagförslag
läggs fram, vissa konsekvenser på grund tidsbristm.m. av- -
möjligen inte har behandlats i tillräcklig omfattning.

1.3 Olika aspekter på för MFAansvar

1.3.1 Inledning

Spännvidden mellan olika åtgärder kan aktuella i frågasom vara
MFA och därmed mellan de olikaom aspekter kan läggas påsom

ansvarsfrågorna är mycket Som ytterlighetstor. kan deen ses
åtgärder syftar till få till ståndatt produktion,som inteen ren som

upphov till något MFA sig i produktionsprocessenger ellervare
från och produkter. Den andra ytterligheten kanvaror gälla att
slutligt hand MFAta måste skyddas från kontaktom medsom
omvärlden för all framtid.

Samhällets mål i dessa ytterlighetsfall blir helt olika. Det integår
hävda deatt mål sätts iatt dessa fall är eller mindresom upp mer

viktiga i förhållande till varandra. Ingen förebyggande åtgärd kan
angelägen än på bästa möjligavara attmer sätt hand detta t.ex.om

kvicksilver faller avfall. Däremotut bör kunnasom hävdasom man
de åtgärder riktaratt sig hindra MFAmot att över huvudsom att

överordnandeuppkommer, börtaget i den meningenvara att pro-

15



be-successivt kommerdem attmed MFA endastblemen genom
Deelimineras.möjligt,detförhoppningsvis, så långt ärochgränsas

måluppfyllelse,därmed bredareharåtgärdernaförebyggande en
viktiginriktning. Detta ärpartiellbehandlingsåtgärderna enen mer

MFA-hantering-imedelorganisation,vid valutgångspunkt osvav

en.
påMFA berorkringmotsättningarnaosäkerheten ochMycket av

denolika delarvidtyngdpunktenläggerolika aktörer ovanavatt
blirfördelningDiskussionenåtgärdskedjan.antydda ansvaravom

Detledvilkapreciserarinte ansvaretså längeoklar avser.somman
dis-nyanseraddifferentierad ochföranödvändigtär att meraen

kussion.

åtgärderHuvudtyper1.3.2 av

MFA-områdetifråga påkan kommaåtgärderregisterDet somav
huvudkategorieriindelasförenklatkan tre

Åtgärder uppkomsteneller minimeratill begränsasyftarA attsom
ståndfå tilltillfarlighet ochdessMFA eller att ren pro-enav

ochoch deproduktionsprocessenvad gällerduktion både varor
produceras.produkter som

förebygg-i fråga ärkommakanåtgärder härDe avsom
tillfrämstregelsystemvad gällerhänför sigDeande karaktär.

miljöskyddslagenLKPkemiska produkterlagen samtom
ochgenerellttillämpasskallSubstitutionsprincipen i LKPML.

meningMFA-utredningensenligtkontinuerligt och det är ange-
ML tillämpashittills.genomslag änfår bättredenläget att ett

inte kom-ännuför verksamhetprövning tillståndvid somaven
eller skall omprövas.mit till stånd

ÄvenÅtgärder eller återvinning.återanvändningtilllederB som
produktions-utnyttjas isig dels ämnenhär kan det röra somom



dels och produkter. Om åtgärder vidtasprocessen, varor som
leder till recirkulation, innebär det behandling depone-elleratt
ring avfall undviks eller åtminstone skjuts Från dessaav upp.
utgångspunkter har det blivit aktuellt angripa problemet näratt
det gäller och produkter med stöd renhållningslagenvaror av
RL, skett i det förslag DS 199259. Producentansvar försom
avfall, utgör underlag för kretsloppspropositionen.ettsom

Restprodukter, produkter och innehåller miljö-varor som
farliga ämnen bör dock aldrig återanvändas eller återvinnas om
inte detta kan ske på säkert och väl kontrollerat sätt. För-ett
ordningen miljöfarligt avfall FMFA har sin utgångs-om som
punkt i LKP aktualiseras därför.

Omhändertagande och behandling det avfall inte harav som
kunnat föroch närvarande inte kan undvikas eller återanvän-

Ävendasåtervinnas. här kan underindelning ske ien process-
avfall respektive och produkter.varor

Problemen måste angripas utifrån det faktum att ettnu
avfall har uppstått. Regelsystem RL och framför allt för-som
ordningen miljöfarligt avfall FMFA blir därvid komple-om ett

till miljöskyddslagen.ment

nämndesSom inledningsvis i avsnittet är ovanstående uppdelning en
förenkling. Vissa åtgärder kan generella och få verkan inomvara

Åtgärderalla jfrtre avsnitt 1.3.3. vidtas igrupperna som grup-
B och C kan också leda till ökade kunskaper,perna stegrade kost-

nader och därmed öka förutsättningarna och incitamenten förosv.
åtgärder under A. Detta hindrar inte den fortsatta översiktenatt
över MFA-utredningens överväganden och förslag lämpligen kan
göras med anknytning till indelningen i dessa kategorier.tre
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regeländringargenerella1.3.3 Vissa m.m.

äri resultattvåutredningens arbeteMFA- utmynnar gene-som av
åtgärdskategorierför alla debetydelserell karaktär och har tre som

1.3.2.avsnittiavgränsats
definition inom2i kapitel tillförslagenDet gäller en nyena

skallMFA-regleringensikte påMFA, medLKP begreppet attav
avfalls-täcksinterestprodukter,miljöfarligaäven avsom nuavse

begreppet.
klassificeringförbättradarbete medDet andra detär somen -

själv-bedrivitsMFA-utredningensamråd medefter inledande -
MFA-utredningensparallellt medständigt SNV. SNV kommerav

vägledandeändring denförslag tillredovisabetänkande ettatt av
vidare meddärefterarbete gårMFA. Verketsförteckningen över en

till EGsanpassningvidökad viktfördjupad revidering, med

klassificering.
i bedöm-säkerhetinnebära ökadåtgärder kommerDessa att

ochMFAmellanAvgränsningen annatMFA.ningen vad ärsomav
behövergråzonbetecknasavfall i brukarvad som ensom nu

successivt tydligare.göras

uppkomståtgärder för begränsaStöd för1.3.4 att av

MFA

arbeteförebyggandebehovetsuccessivt ökatInsikterna har avom
medhushållasyfteB irecirkulation gruppovan ochgrupp A att

farlighet. Begreppochavfallets mängdoch begränsa somresurser
i dessakretsloppssamhälle centralaärutvecklinghållbar och

grundinte minst påförts framåtDebatten harsammanhang. av
lösningarförsök tilldeförpackningsomrâdet ochpåproblemen som

kommit till stånd.där har
och begräns-kontrollenförbättradedenMot bakgrund bl.a.av

kommitalltmerintressethartill luft ochningen utsläppen vattenav
förknippade medavfallsproblem ärfokuseras pâ deatt som
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och produkter. Debatten i dessa frågor har efter vårt princip-varor
betänkande tillförts material två publikationernytt Varorgenom

faror Ds 199258, Producentansvar för avfall 199259.Dssom
Begreppet producentansvar kopplas alltmera till föransvaret

produkter och först indirekt upphov till avfall. Dettavaror som ger
begrepp kan alltså inte risk för missförståndutan användas så som-
skedde i principbetänkandet sammanfattande sättettsom att-
beskriva förskjutning ansvarsförhållandena detnär gälleren av
MFA.

Bl.a. de nämnda Ds-publikationerna utgör underlag för denovan
s.k. kretsloppspropositionen jfr avsnitt 1.1. Det får förutsättas att
denna, kompletterad Riksdagensmed reaktioner kommer att ange
synsätt och riktlinjer skall gälla och vilka styrmedel regel-som

avgifter, informationsystem, skall utnyttjas generelltsom sett.
Fullföljs förslagen i 199259Ds kommer ändring igenom en-
renhållningslagen möjligheter införas utkräva fysisktatt ochatt-
ekonomiskt producentansvar för förbrukade Denna möjlighetvaror.
kan sedan successivt utnyttjas beträffande olika varukategorier

även sådana innehåller MFA. Dettam.m, måste skesom genom
uppbyggnad speciella och särskilda beslut frånsystemav genom
fall till fall bör underlättas lämpligt utformade generellamen av
ansvarsregler. Begreppet producentansvar, bör även på MFA-
området begränsas till föratt och produkter.avse ansvar varor

När det gäller motsvarande ansvarsförskjutning i fråga avfallom
från betecknas aktörerna i lagförslagenprocesser i följan-detm.m.
de den i verksamhet det miljöfarliga avfalletsom uppkom-vars
mer eller den i led innehar avfallet. Hos den först-som senare
nämnda ligger det grundläggande ekonomiska innefattandeansvaret,
också de administrativa och andra avgifter kan komma attsom
belasta det miljöfarliga avfallet. Det bästa sammanfattande begrep-

för dettapet innehavareansvar. Det innehava-ansvar ärsynes vara
för riktig hantering inomren sittsom led i behandlings-ansvarar en

kedjan föroch överlämnande iatt nästa led enbart sker till annan
innehavare med vederbörliga tillstånd. Endast sådantettgenom
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ske.avlastningkanöverlämnande ansvaretaven
förslag skallMFA-utredningensbakgrunddennaDet är ses.mot

ochprincipbetänkandetfrånintentionernafullföljerUtredningen

föreslår följande

2 tydliggörskapitel13 jfr ansvaret§ i LKPGenom attaen ny
uppkommeravfalletverksamhetidenligger hosför MFA vars

led.iinnehar deteller hos den senaresom

generelltnågotochbort,kommunalaDet transportansvaret tas
reglerNuvarandefullföljs inte.behandlingsansvarkommunalt

förför tillståndheltäckandemedersätts system m.m.ett mera
iledockså4. Dettajfnkapitel är attMFA etthantering av

ansvarsförhâllandena.renodla
öka benägen-förslagdessa ärmed bådaHuvudsyftet att

tillstimuleraåtgärder,förebyggandeförverkaheten attatt
För-återinsamlingssystemimångfaldoch tillkonkurrens m.m.

utgårregelsystemetförändringgrundläggandeslagen avom en
sammanfattades påprincipbetänkandetifrån grundsynden som

19sidföljande sätt
avfallshanteringspeciellmedtraditionella synsättetDet en

C ovan måsteenligt punktkedjan dvs.isista länksom en
förskjutningdvs.integrerade åtgärder moti alla ledbytas mot

respek-avfalluppkomstförebyggainriktade påBA och att av
omhändertagandemöjligagenomföra bästaförbereda ochtive att

undvikas.avfall inte kandet somav
98 kräversid.principbetänkandetiredanSom framhölls

förgenerellainsatser ärinte främstintensiñeringsådan somen
del-avgränsadespecialinriktadeMFA-områdethela motutan

åtgärdernaspecialiseringdifferentiering ochområden. En av
produktområdenspeciellabehöver inriktasbehövs. De sommot

batteri-laddningsbaraTV-apparaterdatorer,oljeprodukter,t.ex.
företags-vissaelleri byggnaderfogmassorverktyg, motocher
bil-bilvårdsanläggningar,bensinstationer,kategorier som
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lackeringsföretag, olika slag metallindustrier, kemtvättar,av
färghandel, tryckerier, skyltindustrier osv.

Syftet med sådana specialinriktade insatser skulle attvara
verka såväl för förhindra eller begränsa uppkomst MFAatt av

verka för återanvändning, återvinning och från miljö-attsom
synpunkt bästa möjliga hantering det avfall ändå uppstår.av som
Efter eventuellt kompletterande utredningsarbete skulle tyngd-
punkten ligga på projektinriktad verksamhet med konkretaen
utvecklingsinsatser, avfallsreduceringsplaner, uppbyggnad av
avtal, för återbetalningspremier ellersystem andrapanter, styr-
medel.

En intressant förebild för den insatsertyp av som nu
kan hämtas från kärnkraftsområdet, där avsättningavses ettav

begränsat belopp producerad enhet elkraft underlag förgettper
FoU-insatser och teknikutveckling på avfallsområdet intesom
har någon helst motsvarighet det gäller farligtnär annatsom
avfall. Motsvarande avsättning inom relativt enhetliga produkt-
områden oljeprodukter, färg, lösningsmedel osv borde kunna
ligga till grund för liknande inriktningmed förebygg-påsystem
ande åtgärder, recirkulation och bästa möjliga omhändertagande.
Även de informationsåtgärder blir avgörande för t.ex.som
effektiva återtagnings- och insamlingssystem bör ettvara pro-
ducentansvar lämpat för branschgemensamma insatser.

Denna utveckling differentiering, specialisering ochmot
ökad mångfald kan inte förväntas bli stimulerad ettav ansvars-

grundassystem på kommunalt ochett transportansvarsom
utvecklas till motsvarande behandlingsansvar. Regelsystemetett
måste stimulera till ändrat agerande och till medverkan frånett

aktörer. Bibehållande och utveckling kommunaltnya ettav
kan motiveras behovet säker avfallshantering,ansvar av av en

det kan inte undvikas det skulle innebära betoningattmen en av
synsättet med avfallet ett sista led och därmedsom en ur-
holkning det här förutsatta producent-innehavareansvaret.av
Den föreslagna förändringen ligger i linje övrigamed på-nu
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ökati riktninggående förändringar inom avfallsområdet ettmot
producentansvar.

internationellt iSuccessivt redovisas såväl somnu -
visar medvetenhetenSverige branschinitiativ att omsomm.m.-

Åtgärderna islag ökar.och intresset för insatser antyttovanav
därtill beslutade än-kretsloppspropositionen och i anslutning

föreslagnadringar i renhållningslagen de härsamt ansvars-
grund förförhållandena MFA-området bör kunnapå utgöra en

MFA-förebyggande åtgärder.intensifierad verksamhet meden
utveckling medframme iområdet borde ligga längst denna

svârhanterligaochhänsyn till det inrymmer de farligaste mestatt
avfallsslagen.

miljö-aktiv insats för minimera uppkomstenEn att av
få tillarbete medfarligt avfall Kemikalieinspektionensär att
inspek-substitutionsprincipen ochtillämpningstånd breden av

särskilttionens flödet i samhälletarbete med begränsaatt ute av
aviseratfarliga SNV hari kemiska produkter ochämnen varor.

in-kretsloppssekretariat,sin avsikt inrätta särskiltettatt som
för bl.a.återvinningssystemledningsvis analyseraplaneras

positivt påverkaspillolja. ocksåelektronikvaror och Detta bör
påytterligare synpunkterden förutsätta utvecklingen. Vissanu

principbetänkandetbl.a. organisatoriska frågor redovisats ihar
99.sid

3kapitelprincipbetänkandetUtöver dessa förslag diskuterades i

miljöskyddsprövningen verksamheterbehovet skärpningav en av av
skulledär avfallsfrågornaMFA Inriktningen skulleuppstår. attvara

begräns-tillmätas prövningen inriktas påökad vikt och änmera nu
ning avfall skullefrån och produkter. Härutöverbådeav process
regler i för förberedande avfalls-ökad utsträckning kunna t.ex.ges

tillstånd bordehantering. Förutsättningarna för gamlaomprövaatt
förbättras.

InvändningarDetta fått stöd i remissbehandlingen.synsätt har

har emellertid framförts prövning produkter fråntanken påmot av
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avfallssynpunkt vid prövning sker företagsvis.en som
Den analys remisssynpunkter MFA-utredningenav m.m. som

har kunna göra jfr. kapitel 3 har lett till slutsatsen nuvarandeatt
lagstiftning undantar aspekten varorprodukterom man ger- -
tillräckliga möjligheter till skärpt avfallsprövning. Enen mera
vidareutveckling hur praxis skall kunna skärpas och hur pröv-av
ningen skall kunna vidgas till omfatta varorprodukteräven haratt
MFA-utredningen inte haft tidsram och kapacitet genomföra.att
Miljöskyddskommittén kommer i sitt betänkande 1993under våren

belysa dessa frågor liksom omprövningsmöjligheternaatt i samband
med förberedelserna för miljöbalk, där sammanföring MLen en av
och LKP underlättar det eftersträvade synsättet. Utredningarna har
samrått i frågan. En ändring i angiven riktning är mycketnu an-
gelägen. Om genomförande miljöbalkett skulle komma attav en ny
fördröjas bör övervägas ändringarna kan genomförasom som en

åtgärd.separat

1.3.5 Ansvar och regler för behandlingssystemet

Det utifrån de långsiktigtansvarssystem överordnade kraven påsom
förebyggande åtgärder har föreslagits i 1.3.4avsnitt skall alltså
ligga till grund för för hantering och behandlingsystemet detav
MFA redan finns och även kraftfulla förebyggandesom som, om
åtgärder in, kommersätts uppstå.att

Utgångspunkten är alltså regeln kommunaltatt ett tran-om
skall bort ochsportansvar tanken på kommunalt behandling-tas ett

inte fullföljas. En förskjutning skersansvar ansvaret motav pro-
ducenterinnehavare MFA. Detta kravgör uppkommer påattav

Ävenandra former kontroll och överblick. andra skäl börav av
regelsystemet för hantering och behandling MFA skärpas ochav
möjligheterna för konkurrens öka. Det regelsystemet blirnya
därmed konsekvens strävandena till ändrade ansvarsförhållan-en av
den, motiveras också önskan förbättra vissa imen att momentav
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för hantering MFA.nuvarande regler av
behandlings-det behövsförst slås fastDet bör kanske ettatt

finns ochgrundat den strukturför MFA, påsystem nu somsom
diskussionenonyanseradeDensuccessivt kommer utvecklas.att om

föreställ-tilluppenbarligen ibland lettproducentansvar harett
eliminerasbehandling kanningen behovet ettatt extern genomav

Dettarespektive producent. äråtertagning MFA tillförsystem av
Även återanvänd-förolikanaturligtvis orealistiskt.helt systemom

skisseratsenligt vadutvecklasning återvinningoch kommer att som
MFA-karaktärrestprodukteri avsnitt 1.3.4 mångakommer attav

omhänder-slutligtformfinnas för vilka endast någon externtav
Deti fråga.deponering, bör kommadestruktion ellertagande, dvs

producentansvar medfysisktinte fråga direktkan bli något enom
avfallshantering.helt intern

hushållsavfallet finns ingenifrågan MFAVad gäller an-om
därprincipbetänkandet,iledning komplettera vad ettsagtsatt som

åtgärderFörebyggande närfortsatt förutsatts.kommunalt haransvar
deutvecklas påoch kommerprodukter skerdet gäller och attvaror

dessaavfall1.3.4, och deti avsnittgrunder har angetts somsom
avfallet hosdelupphov till faller i huvudsak ut avsom enger

utredningenvillsammanhangI dettahushåll eller andra förbrukare.
icke-medförknippade s.k.peka på de MFA-problem ärsom

kategorierdessarivningsavfall Förbranschspecifikt avfall, m.m.
gäller hushålls-fördetfinns inget reglerat på sätt somansvar

avfallet.
kommunalaregelkonstruktion detspeciellaDen ganska som

grundtillregioner legatflerainnebär har inomtransportansvaret
tillbakgrundenför väl fungerande verksamhet. Detta utgören

borttagandeflera remissyttrandenbedömningar i bl.a. att ett avom
tilloch osäkerheterdetta förknippat med riskerär samtansvar

ansvarslinjen skall fullföljas.förslag den kommunalaattom
i det före-framförts dettaUtöver de har motargument som

utvecklingen inomgenerellagående bör denuppmärksammaman
uppgifteriekonomi,kommunerna det gällernär engagemang nya
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Denna utveckling förstärker, framgår Svenskavilketm.m. av
Kommunförbundets remissyttrande, ytterligare i princip-den
betänkandet bl.a. 8.1avsnitt 8.2och redovisade osäkerheten när
det gäller genomförbarheten sådant alternativ. Det framstårettav
inte någon framkomlig på nuvarande grund få välväg attsom
fungerande i alla regioner, uppbyggnadävensystem ettom av
regionalt samarbete pågår i sydöstra Sverige.

Detta förtalar bör eftersträva generellt regelsystem,att ettman
möjlighet för verksamhetäven kommunal grund. För-påsom ger

slag sådant i kapitel 4 i formett system presenterasom av en
utveckling förordningen miljöfarligt avfall FMFA. Möjlig-av om
heterna till fortsatt kommunal verksamhet behandlas i kapitel

SNV ihar den i avsnitt 1.1 PMn formulerat förnämnda målen
MFA-hanteringen på följande sätt

Miljöfarligt avfall avfallär på innehållgrund sittsom avav
farliga komponenter eller ochellerämnen måste transporteras
behandlas på säkert och kompetent Av skälet detsätt. det ärett
nödvändigt hanteringen det miljöfarliga avfallet kanatt styrasav
och kontrolleras i alla led, dvs. inga finnsglapp i kontroll-att
kedjan och inga okontrollerbara utgångar finnsatt systemet.ur
Kontroll- och styrmöjligheterna skall leda till totalså över-en
blick och säker hantering det möjligt det miljöfarligaärsom av
avfallet.

Behovet överblick förbättradoch redovisning har klart visats iav
principbetänkandet kapitel 4. Om förbättringar härvidlag kommer
till stånd ökar också möjligheterna för kunskaps- och idéåterföring
till den förebyggande verksamheten.

Bedömningen från principbetänkandet kvarstår MFA-mäng-att
derna inom för nuvarande definitioner och klassificeringramen- -
successivt kommer minska. Syftet med de föreslagna åtgärdernaatt
är detta skall ske i snabbare takt vadän skulle bliatt som annars
fallet. Behandlingsvolymen kan likväl komma öka bl.a.att genom

s.k. gråzonsavfall, förorenade jordaratt kommergrupper av osv.
tillföras den mängd skall behandlas. Sett frånatt även be-som
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handlingssynpunkt innebärabör bl.a. mångfald och konkurrens

successivfördelar. flexibeltDet samlade bör så attsystemet envara
anpassning förväntade långsiktiga mängd-kan ske till den

reduktionen.

för helaFörslaget i kapitel 4 innebär strikt regelsystemett
avfallsproducent-mellanlagring-förbehandling-hanteringskedjan

SNVs PM harslutligt omhändertagande inklusive transporter.
ihar gjortsutgjort viktig utgångspunkt för förslagen. Att somen -

övergångdebatten efter principbetänkandet framställa denna som-
bli trovärdigt.total avreglering torde knappasten

Ändrade i sinregelverk kräveransvarsförhållanden och ett nytt
Som harskärpt tillsyn från myndigheter och kommuner.tur en

8.4.5 också denframhållits i principbetänkandet avsnitt behöver
förinstrumenttillkommunala avfallsplaneringen utvecklas bättreett

till bättreöverblick samordning MFA-områdetoch på samt en
6.kapitelfrågor behandlas igrund för effektiv tillsyn. Dessaen

föreslås skeDet kan diskuteras detta regelsystem som nuom --
detFMFA ellerbör byggas med stödganska avgränsat omavupp

miljöskydds-möjligt integreras i ML ochhelt eller så långt bör
för dentalaprövningen. sakskäl bedömtsUtöver övervägandeatt

vid såvärdevalda lösningen pedagogisktkan det att envara av
och tyd-renodlaomställning frågabetydande det här är omsom

Om detmöjligt.formliggöra det regelverket i så separat somnya
integreraoch bättrevisar sig lämpligt omforma reglernaatt senare

övergångsskede intedem inom för miljöbalk behöver ettramen en
innebära nackdel.någon
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Ändring2 i lagen 1985426 om

kemiska produkter

2. l Inledning

I den gällande lagstiftningen finns inte begreppet miljöfarligtnu
avfall definierat. MFA-utredningen föreslår sådan defini-attnu en
tion införs i lagen 1985426 kemiska produkter.om

13I § lagen kemiska produkter regeringen i dag möjlig-om ges
het föreskriva slutligtatt omhändertagandeatt visst slag avfallav av
miljöfarlig avfall endast får bedrivas yrkesmässigt juridiskav

i vilken har inflytande. Den juridiskastatenperson person som
SAKAB.är Eftersom huvuddelenavses aktier ärstatensav numera

sålda föreslår MFA-utredningen denna paragraf upphör ochatt att
föreslagen definition begreppet miljöfarligt avfall blir 13 § iav ny
lagen kemiska produkter.om

I lagen föreslås också paragraf, 13 § införs.att Dennaen ny a
paragraf föreskriver det är producenten elleratt innehavareannan

det miljöfarliga avfallet har förav det omhändertasattsom ansvar
endast dsn har tillstånd.av som

2.2 Förslag till författningstextny

13 § Med miljöfarligt avfall vissa restprodukter och visstavses
avfall på grund sitt innehållannat kemiska ämnen kansom av av

befaras medföra skada på människan eller i miljön.
Bestämmelserna kemiska produkter i denna lag gäller ocksåom
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miljöfarligt avfall.
fårbestämmermyndighet regeringenRegeringen deneller som

avfall.föreskrifter sådantmeddela särskilda om

avfalletmiljöfarliga13 i verksamhet det§ Det åligger den varsa
tillsedetsammai led inneharuppkommer eller den attsom senare

behandlas ochmellanlagras,miljöfarliga avfallet endastdetatt
tillstånd.har särskiltslutligt omhändertas den somav

produkter eller20 § fråga kemiskaDen i som avsesvarorsom om
i l § stycketandra

5oaktsamhet bryterellermed uppsåt motgrovav
föreskrift, villkor2. oaktsamhet brytermed uppsåt eller motav

5-13 §§ ellermed stödeller förbud meddelats avsom
fullgöra vadoaktsamhet underlåtermed uppsåt eller att somav

13 15åligger enligt § ellerhonom a
år.till eller fängelse i högstdöms böter ett

inte tillI ringa fall döms ansvar.
förinte gärn-Till enligt första stycket döms om ansvaransvar

1960418enligt lagenenligt brottsbalken elleringen kan ådömas

straff för varusmuggling.om
vitesförbud dömsvitesföreläggande ellerDen har överträttsom

före-omfattasför gärninginte till enligt denna lag som avansvar
förbudet.läggandet eller

Alternativ lösning
behovetalternativ lösning beträffande fråganSom enom aven

ifråga-utredningens slutskededefinition miljöfarligt avfall iharav
lagstiftningEG-direktiv i vårinte implementeringensatts avom

inför-definition behöverkommer lösa problemet någonatt utan att
87101EEGdirektivet än-Ett direktiv aktuelltär är omsomas.

spilloljor. Om75439EEG omhändertagandedring i direktiv avom
följan-kunna utformas pådefinition ändå bör införas skulle denen
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de sätt och in i lagen kemiskatas produkter 1om som en ny a
En definition i lagtexten löser dock inte alla problem när det gäller

bestämma begreppet miljöfarligtatt avfall. Det finns exempel på
miljöfarligt avfall varken har haft något ursprungligt ändamålsom
eller kan sägas restprodukt. Som kanexempel nämnassom vara en
rötslam med innehåll tungmetall, jämför EGs direktiv. Dettaav
visar definition i framtidenatt även måste kompletteraden vara av

förteckning över miljöfarligt avfall. Denna metodik användsen
också inom EG.

l § Med miljöfarligt avfall i denna lag sådana kemiskaa avses
restprodukter inte längre är lämpliga föranvända produkt-som att

ursprungliga ändamål och hantering behöver omfattasens vars av
särskilda föreskrifter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter miljöfarligt avfall. Sådana föreskrifter fårom
även i l § andra stycket.avse varor som avses

Detta skulle då den föreslagnaersätta 13 Den föreslagnanya
13 § kan med stöd bemyndigandet i framför 5allt § lagena av om
kemiska produkter i förordningen miljöfarligttas avfall. Dåom
utgår givetvis även ändringen 20i

Allmän- och specialmotiveringen i det följande frånutgår vad
sägs i avsnitt 2.2. Motiveringen torde emellertidsom endast behöva

ändras i ringa omfattning för till detta alternativ.att anpassas

2.3 Allmän motivering

År 1973 trädde lagen 1973329 hälso- och miljöfarliga iom varor
kraft. Denna lag innehöll dels bestämmelser tillverkning, för-om
säljning, hantering och import hälso- och miljöfarligaannan av

dels bemyndigande för regeringen och underställda myndig-varor,
heter ingripa olika kemiskaatt risker ochmot I anslutningvaror.
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till för-lagen och miljöfarliga meddelades bl.a.hälso-om varor
ordningen 1975346 miljöfarligt avfall.om

År 1983 frågortillsattes utredning med uppdrag överatt seen
kontrollen användningen kemiska och produkter.över ämnenom av

Utredningen föreslog i sitt Kemikaliekontroll SOUbetänkande

198477 kemiska Riksdagen denlag produkter. antogen ny om
1984851118,1985lagen kemiska produkter i juni propnya om

198485 30, 340. l januariJ0U i kraftrskr Lagen trädde den
miljöfarliga1986. ochGenom denna lag upphävdes lagen hälso-om

Samtidigt utfärdade regeringenmed lagens ikraftträdandevaror.
1985841 för-förordningen miljöfarligt avfall ersatteom som

1975ordningen från i ämne.samma
lagenDen lagen uppbyggd iär på sättstort omsomnya samma

finnshälso- miljöfarliga bestämmelseroch Många de somvaror. av
tidigarei förebild i denlagen kemiska produkter har också sinom

kemiska produkter,lagen. Däremot inriktades den lagennya
direktfråga blev den lagenämnen och beredningar. I om varor nya

tillämplig föregångareinom område vad desssnävare änett var.
underställdfinns möjlighet regeringen ellerDet emellertid för
tillämpnings-2myndighet enligt 1 § stycket utsträcka lagensatt

behand-eller harområde till innehålleräven gällaatt somvara som
kemiskalats kemisk i lagenmed sådan produkt omsom avsesen
antalutnyttjat imöjlighet regeringenprodukter. Denna har ett

för-stycket2 § förstabestämmelser, exempel kan nämnassom
finns vidarel985z835 Detordningen kemiska produkter.om

direkt, dvs.bestämmelser i olika förordningarrad utansomen
gällerbemyndigande underställd myndighet,till även varor,en

miljöfarligt avfall.1985841exempelvis förordningen om
definition begrep-den lagstiftningen saknasI gällande avnu en
tvistefråga vadmiljöfarligt avfall. Det har länge varitpet somen

har också fråninnefattas i miljöfarligt avfall och detskall begreppet

MFA-utredningens princip-flesta remissyttrandenade överav
definieras. Problemetbetänkande framhållits vikten begreppetattav

inte.avfall ellergäller i avgränsningen mellan vad ärhuvudsak som
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Under år har Högsta domstolen avgjort mål DBsenare ett
23, 1991 där frågan till prövning.nr Avgörandet finnsvar uppe

närmare beskrivet i det MFA-utredningen tidigare lämnadeav
betänkandet SOU 199245. Av detta rättsfall och denav av

RÅregeringsrätten meddelade domen refererad, 19765, till vilken
Högsta domstolen hänvisar, kan utläsas avfall inte kanatt sägas ha

ekonomisktett värde. För det fall materian haratt värde,ett ex-
empelvis transformatoroljan i det aktuella fallet från Högsta dom-
stolen, detär inte avfall och omfattas därför inte den lagstiftningav

reglerar hanteringen bl.a. miljöfarligtsom avfall.av
Detta har i praktiken vållat del problem då exempelvisen tran-

sport materia kan regleras olikaav samma bestämmelser be-av
roende på det har värde eller inte.ett Anserom ägaren materianatt
inte har något värde enligt dennautan, terminologi, skall anses vara
avfall gäller mycket restriktiva bestämmelser. Har däremot ägaren

möjlighet försäljaatt materia,en vilket medför det harsamma att
ekonomisktett värde för denne, kan enligt detransporten, slutsatser

kan dras Högsta domstolenssom dom, ske heltav hänsyn tillutan
bestämmelserna i förordningen miljöfarligt avfall.om

Det är inte rimligt det, föratt exempelvis transport av samma
materia, skall finnas olika bestämmelser reglerar transportensom
beroende på adressaten är återvinningsanläggningom elleren ett
företag för slutligt omhändertagande. Som tidigare undersagts
utredningen SOU 199245 bör det avfallets egenskaper frånvara
hälso- och miljösynpunkt avgör hur avfallet skall behandlassom
och inte avfallet har värde eller inte.om ett Det har därför ansetts

erforderligt klarlägga begreppetsvara att innebörd och i lag defi-
niera detsamma.

Det finns olika lösningar skulle kunna prövas för kommasom att
till rätta med detta problem. En lösning skulle kunna heltattvara
avskaffa begreppet miljöfarligt avfall då det språkligt torde harent

betydelse möjligen strideren det resultatsom mot utredningensom
vill uppnå. En lösning skulle iannan stället kalla denattvara
materia åsyftas för miljöfarliga restprodukter.som Med dyliktett
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ytterligareskapariskerar emellertidtillvägagångssätt att enman
innan begreppet ärbegreppsförvirring i dagligt tal, detdå det nya

miljö-delsfinnas två begrepplika inarbetat det gamla, skullesom
finnasDet torde ocksåavfall, miljöfarliga restprodukter.farligt dels

svårig-medtill början endastrisk för tillämpar lagendeatt ensom
bestämmelserna.igen de aktuellahet skulle hitta

i författnings-miljöfarligt avfall har dessutom använtsBegreppet
för-l992 regeringeni den ijuniså antagnatext sent avsom

farligt avfall.l9929l8ordningen och importexport avom
ratificeradeSverigeden bl.a.Förordningen, bygger påsom av

1992.l augusti I dennaBaselkonventionen, i kraft denträdde
Waste.farligt avfall Hazardousanvänds begreppetkonvention

ilagstiftning och överens-begrepp finns i EGs ärDetta även stort
lagstift-avfall. I nämndamiljöfarligtstämmande med vårt begrepp

farligtavfallmiljöfarligtning och konvention definieras attgenom
avfall, indelasmiljöfarligtavfall, vidarevilket begrepp änär ett

miljö-kriterier, indelasutifrån dessaefter och därefter,egenskaper
vid defini-farligt olika kategorier. I dessa regelverk görs,avfall i

avfallskillnad mellantion miljöfarligt avfall, ingenbegreppetav
återvinning.destruktion respektive tillskall gå tillsom

redovisatsefter övervägandenUtredningen har de ovan,som
redan inarbetade begreppet,slutligen för behålla detattstannat

legal definitionmiljöfarligt avfall. dag finns alltså inte någonI av
utredninginommöjligt dennabegreppet avfall. Det inte hellerär att

definieravidUtredningen därförutarbeta sådan. har stannat atten
miljöfarligt betydligt begränsatbegreppet avfall vilket är ett mer

arbete bl.a.begrepp. Den ändring åsyftas med detta är attsom
definition medför såvälfinna begreppet att rester somen av som

sådant skall kunnahar ekonomiskt saknarvärdeett rester somsom
miljöfarligt avfall.vara

litteraturen inom framförts kritikI aktuellt område har det mot
stridadylik reglering framförts denna skullevarvid det bl.a. atten

enskildes för-regeringsformens till skydd för denreglermot
ianspråk-foganderätt sin Syftet emellertid inteegendom.över är att
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enskildnågon egendom vilket regeringsformensta regler skyddar
enbart söka reglera hur detta speciella avfallmot, utan slagatt av

skall hanteras för det från miljösynpunkt skall möjligtatt attvara
minimera riskerna vid hanteringen detsamma. Det bör ocksåav
framhållas det enligt lagen kemiska produkter i dagredanatt ärom
reglerat hur den enskilde skall förfara vid hanteringen kemiskaav
produkter. Denna reglering har inte strida regerings-ansetts mot
formen.

Utredningen har funnit det naturligt foga in defini-mest attvara
tionen begreppet miljöfarligt avfall i lagen kemiskaav om pro-
dukter eftersom förordningen miljöfarligt avfall har meddelatsom
med stöd bemyndigande i denna lag. Som inledningsvis ärsagtsav
nämnda lag i till dess föregångare, lagen hälso- ochmotsats om
miljöfarliga direkt tillämplig endast kemiskapå produkter.varor,
Lagens tillämpningsområde kan emellertid tillutsträckas gällaatt
även sådana innehåller eller har behandlats med sådanvaror som en
kemisk produkt. förordningsmotivenI 198528 till gällandenu
förordning miljöfarligt avfall denna förordningsägs jämliktattom
1 § lagen kemiska produkter gäller såväl kemisk produktom som

innehåller eller behandlats med kemisk produkt. Någonvara som en
ändring i detta avseende inteär avsedd.

Enligt gällande lydelse lagen kemiska produkter finnsav om
möjlighet för regeringen, det påkallatär från hälso- eller miljö-om
skyddssynpunkt, föreskriva slutligt omhändertagande visstatt att av
avfall miljöfarligt avfall får bedrivas yrkesmässigt endast av
juridisk i vilken inflytande.har Denna föreskrift finnsstatenperson

13i § lagen kemiska produkter och den juridiskaom person som
Svenskär Avfallskonvertering AB SAKAB. Riksdagen haravses

tidigare behandlat frågan försäljning SAKAB. I betänkandetom av
198990JOU 16, sades bl.a. i SAKABatt statens engagemang
borde begränsas ändock skulle behålla kontrollenatt statenmen
över verksamheten bedrevs tillfredsställandepåatt ochsättett
under uppfyllande bl.a. miljökrav.stränga Statens inflytandeav
ansågs effektivt kunna utövas på sätt än ägarskap.annat genom
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isälja aktiernabemyndigasregeringen skulleSlutligen sades attatt
kemiska13också § lagenSAKAB. Förslaget innebar att pro-om
denna ändring.aldrigpromulgeradesDockdukter skulle upphävas.
199091betänkandetiriksdagenFrågan återtogs upp av
kemiska13 §30, föreslog lagenJOU varvid utskottet att om pro-

riks-härtillAnledningenskulle fortsätta gälla.dukter attatt var
51 aktierna skulleminst % ägasdagen beslutat staten.att avav

härvid gällande lydelse.Paragrafen fick nu
deochsåltsSAKAB harflesta aktierna iDe statennumera avav

utskottetsframfördes iskäl för behålla bestämmelsenatt som
13varför §30199091 föreligger inte längrebetänkande J0U

1985426 bör upphävas.lagen kemiska produkterom

2.4 Specialmotivering

13 §
miljö-begreppetdefinitionParagrafen och innehållerär avenny

farligt avfall.
dvs.restprodukter,miljöfarligt avfall innefattasl begreppet

fallavfall. I vissamaterialoch överblivet annatsamtrester om-
denanslutning tillslutligt imiljöfarliga avfallethändertas det

slutligtdetfall omhändertasuppkommit. I andraanläggning där det

därvidlag betydelsesaknarproducenten. Detän omav annan
hanellertillinnehavaren vill överlåta eller överlämna det omannan

villkorgrundförordning eller påenligt i eller ibestämmelse lag av
tillöverlämna deti tillstånd, skyldig överlåta ellerär attett annan,

Villkoret kanersättning eller inte.det skeroavsett mot ex-om
avfall fårvisst slagempelvis den mängdstörsta ett av somavange

avfalletinnehavaren lämnarinnehas. Som kanexempel nämnas att
återanvändning.för återvinning ellerdestruktion, deponering,

fullständig ärDenna uppräkning inte anspråk pågör utanatt vara
endast exempliñering.en

från ochhälso-Genom detta blir det avfallets egenskapersynsätt
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miljösynpunkt avfalletavgör hur skall behandlas och intesom
huruvida det har ekonomiskt värde eller inte.ett

I paragrafens andra stycke finns den bestämmelse attsom anger
lagens bestämmelser kemiska produkter även gäller miljöfarligtom
avfall.

I paragrafen har också tagits in bemyndigande för regeringenett
eller myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifterattsom

dels vilket slag miljöfarligt avfall dels hantering-om av som avses,
sådant.en av

13 §a
Paragrafen innebär för det miljöfarliga avfalletatt ansvaret att
omhändertas på från miljösynpunkt säkert riktigtett och åliggersätt
den har producerat eller i led innehar detsamma. Medsom senare
producent i denna lag den fysiska eller juridiska iavses person vars
verksamhet det miljöfarliga avfallet uppstår. Med innehavare avses
den innehar, med ägande- eller förfoganderätt, det miljöfarligasom
avfallet för mellanlagring, behandling, eller slutligt omhändertagan-
de och har särskilt tillstånd härför. Ansvaret för det miljöfarliga
avfallet kan aldrig överlåtas till transportör kvarblir hosutanen
avfallsproducenten eller innehavaren, ända tills det miljöfarliga
avfallet mottagits med tillstånd mellanlagra,mottagareav en att
behandla eller slutligt omhänderta detsamma. Denne blir därvid ny
innehavare. Avfallet kan på detta bytasätt fleraägare gånger innan
det slutligt överlämnats eller överlåtits. Producentens eller, om som

flera led förekommer,sagts innehavaresovan upphörannan ansvar
således inte förrän det miljöfarliga avfallet slutligt omhändertagits

den har tillstånd därtill. Begreppet slutligtav omhändertagandesom
har här innebörd det har haft tidigare, jämför lagensamma som om
kemiska produkter och förordningen miljöfarligt avfall, dvs.om
återvinning, oskadliggörande. långtidsförvaring och därmed jäm-
förligt förfarande.
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20 §
paragraf,införtsdeti anledningändratsParagrafen har att en nyav

13 a
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överväganden3 ändring iom

miljöskyddslagen

3.1 Miljöskyddslagens uppbyggnad bak-en-
grund

Miljöskyddslagen 1969387 är uppbyggd på varjeså sätt att
verksamhet prövas individuellt. Det således inte frågaär om en
prövning hel bransch. Tillståndsmyndighetema har emellertidav en
på tid tillövergått vid tillståndsprövningen vadänattsenare mera

gjorts tidigare, till branschen helhet och till vilka kravsom se som
kan ställas inom denna.som

I miljöskyddslagens 4 8 §§ finns de tillåtlighetsreglerna.s.k.a-
Tillståndsmyndigheten, Koncessionsnämnden eller länsstyrelsen, gör
utifrån dessa paragrafer bedömningen den miljöfarliga verksam-om
heten skall tillåtas eller inte. Utgångspunkten vid prövningen är att
den utövar miljöfarlig verksamhet skall vidta de åtgärdersom som
är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt motiverade för den speci-
fika verksamhet prövningen gäller.som

De överväganden skyddsåtgärder och andra försiktighetsmåttom
tillståndsmyndigheten gjort med hänsyn till tillåtlighetsreglernasom

preciseras i krav på tillståndshavaren. Kraven utformas villkorsom
till det meddelade tillståndet. Villkoren kan meddelas tillstånds-av
myndigheten eller, i de fall där Koncessionsnämnden tillstånds-är
myndighet och villkoren bedöms mindre betydelse,vara av av
länsstyrelsen efter delegation Koncessionsnämnden. Villkorenav
kan allmänt hållna och överensstämma med ansökan ochvara
åtaganden enligt denna. De kan också utformade speci-vara mer
ñcerat och exempelvis gälla utformning och drift ochav process
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exempelvissistnämnda fallanläggningar. Villkoren kan i attange
lösningsmedelvissaförbehandlas visstvisst avfall skall sätt, att

visstskall ske pålagring visst avfallfår tillföras eller att av
meddelasvillkorangivet tillstånd och därtill hörandeDesätt. som

straffsanktionerade.är
Tillståndetframtid.gäller i princip i allMeddelat tillstånd

inominteverksamhetenförfaller emellertid automatiskt startatom
och kan högsttid föreskrivs i tillståndetföreskriven tid. Denna vara

tio år.
falli olikaenligt miljöskyddslagenKoncessionsnämnden kan tre

tillstånd.omfattasförbjuda fortsatt miljöfarlig verksamhet avsom
denåtgärd delsKoncessionsnämnden kan tillgripa denna somom
lämnavilselett tillståndsmyndighetensökt tillståndet attgenom

villkorför tillståndet, delsoriktiga uppgifter betydelse omav
verksamhetendelsåsidosatts i betydande mån, detom genom

förut-inteväsentlig betydelseuppkommit olägenhetnågon somav
tilläts.sågs verksamhetennär

tillstånds-Villkoren i tillståndsbeslutet kan ändras en nygenom
kanvillkor. Deefter ansökan mildringansökan eller ettom av

tio årantingentillsynsmyndigheten närvidare ändras på initiativ av
kraft tidigareförflutit vunnit laga ellersedan tillståndsbeslutet om

tillstånds-villkoret, vilselettåsidosattexempelvis sökanden grovt
förbättringväsentligfrån miljösynpunktmyndigheten eller enom

renings-elleranvändningkan uppnås med någon process-av ny
teknik.

ansökaninnehållet imiljöskyddslagen finns också krav påI en
skallansökantillstånd till miljöfarlig verksamhet. En sådan varaom

beskrivningartekniskaskriftlig innehålla bl.a. ritningar ochoch
beskaffenhetverksamhetsbehövs för miljöfarligbedömaattsom en

förslag till deomfattning, miljökonsekvensbeskrivning ochoch en
miljö-försiktighetmått behövs. Vadskyddsåtgärder och ensom

syfte kommerkonsekvensbeskrivning skall innehålla och dess att
förredogöras nedan.
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3.2 Behandlingen avfallsfrågorna, däriblandav

miljöfarligt avfall, vid tidigare ändringar i

miljöskyddslagen

Under år 1976 tillsattes utredning vid miljöskyddsutred-en namn
ningen med uppdrag göra översyn miljöskyddslagen.att en av
Utredningen lämnade 1978 delbetänkande SOU 197880ett Bättre
miljöskydd. I betänkandet lades fram förslag till ändringar i miljö-
skyddslagens förprövnings-, tillsyns- och påföljdssystem. Dess-
förinnan krävdes enligt miljöskyddslagen ansökan tillståndatt om
för miljöfarlig verksamhet endast skulle innehålla de uppgifter,
ritningar, och tekniska beskrivningar erfordrades för bedöm-som
ande den miljöfarliga verksamhetens beskaffenhet, omfattningav
och verkningar.

I den proposition, 19808192, följde i lagstiftningsarbetetsom
påtalades vikten avfallsfrågorna skulle fåattav en noggrann
prövning vid tillståndsprövningen. Härvid uttalades syftet medatt
tillståndsprövningen samhället skulle tillfälleatt påvar attges
förhand bedöma effekterna planerad miljöfarlig verksam-om av en
het sådana den kunde tillåtas. Utredningenatt i tillstånds-var ett
ärende måste därför så långt möjligt klarlägga den inverkan på
miljön den aktuella anläggningen kunde medföra. Vidaresom
uttalade departementschefen bedömningen hur långtatt sökan-av
dens skyldigheter sträckte sig vid utfomningen beskrivningenav
fick göras från fall till fall. Avgörande skulle bl.a. störningar-vara

och omfattning karaktärenart på den omgivningnas samt som
kunde påverkas. Departementschefen påpekade även detatt var
viktigt ansökan innehöll uppgifteratt hur det avfallom som upp-
kom i verksamheten skulle hanteras dvs. avfallsfrågorna skulleatt
bli belysta. Vidare sades föreskrifter hantering miljö-att om av
farligt avfall regelmässigt skulle övervägas vid tillståndsprövningen.
Villkoren borde, enligt departementschefen, skapa förutsättningar
för tillsyn kontrolleraatt hanteringen skedde frånpågenom att ett
miljöskyddssynpunkt betryggande sätt.
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trädde i kraft denlagändringresulterade iPropositionen somen
tillstånds-1981 skärpning kraven pål juli innebaroch aven

Ändringen skulleansökaninnebar bl.a.innehåll.ansökans att
beskrivaskullemiljöeffektbeskrivning. Dennas.k.innehålla en

aktuella verksam-störningar denomfattningen deocharten somav
viktigtansåg detsig medföra. Dessutomheten i kunde attman vara

hus-miljön, hälsan ochbetydelsefulla församtliga konsekvenser
kundeverksamhetenhållningen med antasnaturresurserna som
skulle redovisas.omgivningsstörningarnamedföra direktadeutöver
miljöfarligtilltillståndsansökanför innehållet iReglerna en

ilagändring träddeverksamhet fick lydelse somgenom enen ny
miljöeffekt-för1991. i ställetkraft l juli Ansökan skallden en

tillmiljökonsekvensbeskrivning. Skäletbeskrivning innehålla en
propositioni förarbetenaändring enligt uttalandendenna var

bestämmel-19909190 utvidga tidigareytterligare denbehovet att
innehållsådantmiljöeffektbeskrivningen kom haså attatt ettattsen

anläggnings,planeradmöjliggör samlad bedömningden enen av
hus-miljön, hälsan ocheller åtgärds inverkan påverksamhets

inverkanverksamhetshållningen Medmed naturresurserna. avses
räckvidden deochtill början styrkansådant arten, aven som

avsågsmedföra. detta avseendestörningar kan Iverksamhetensom
ändring.här aktuelländring gällde innaningen det ävensomav

iredovisa de konsekvenseremellertidDärutöver skall ävenman
hushållningen medövrigt för miljön, ochvikt hälsan, natur-av

ävenmedföra. Därmed avsågsverksamheten kanresurserna som
omgivnings-direktvad verksamheten kommer utöveratt generera

verksamhetendärpåverkan, ytterligare biltrafik i det området.ex.
skall etableras.
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3.3 MFA-utredningens förslag till skärpning av

miljöskyddslagen remissinstansernasoch

behandling fråganav

Avgörande för avfallsmängderna från industriellaatt och andra
kraftigt skall minskas och så långt möjligtprocesser bringas heltatt

upphöra företagenär själva inriktaratt verksamheten mot ren
produktionsteknik, slutna och bedömning material-processer av
balanser En förutsättning är också samhällets regelsystem,osv. att
ekonomiska styrmedel, tillståndsgivning och tillsyn har inriktningen

dessa mål skallatt nås.
MFA-utredningen har i det tidigare lämnade principbetänkandet

199245 framhållit bl.a. tillverkningsprocessen,att främst med
stöd i lagen kemiska produkter och miljöskyddslagen, börom styras
så kontroll över flödenaatt de miljöfarliga ämnena uppnås, såav att
användningen dem minimeras och så klara regler för hante-av att
ring och omhändertagande dem Vidare har framhållitsav anges. att
avfallsaspekten måste tillmätas vikt vid prövningen enligtsamma
miljöskyddslagen utsläppen till luft och Vid prövningensom vatten.
borde också beaktas innehållet miljöfarliga iämnen ochav varor
produkter.

Om i föreskrifter och vid tillståndsprövningenman aktivt änmer
lägger grunden för korrekt avfallshanteringnu förbättras förut-en

sättningarna för renodling producentansvaret. Det sägs ocksåen av
det i principatt villkor för verksamhet upphovsom tillen som ger

miljöfarligt avfall bör gälla från miljösynpunktatt ett godtagbart
omhändertagande avfallet skall redovisas vid tillstånds-av
prövningen, detta skall då gälla såväl processavfall produkter.som
Vidare underströks förutsättningarna föratt ompröva gamlaatt
tillstånd borde förbättras.

De skärpningar beskrivits har föreslagits blisom ovan genom-
förda villkor fogas till tillståndet.att Dessagenom villkor skulle
innehålla föreskrifter hur restprodukter skulle hanteras,om t.ex.
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och förförbehandlas i vilka mängderför omhändertagande,externt
hand.vilket skullevilken tid de fick lagras, och på desätt tas om

MFA-I samtliga lämnat remissyttranden överstort sett som
uppfattningensig bakomutredningens principbetänkande har ställt

miljöskyddsprövningenavfallsfrågan måste ha tyngd iatt samma
Detta be-exempelvis frågan utsläpp till luft och vatten.som om

vidarefallet instanserna hardöms inte Flera attansettvara nu. av
till utformningendetta åtgärd inte kanär vänta av en nyen som

lagstiftningen börförslag till imiljöbalk ändringarutan attanser
Koncessionsnämnden harförevarande utredning.lämnas redan av

möjlig lösninghärvid föreslagit utredningen bör prövaatt om en
vid miljö-behandlingsföretagen medsökandelåtaatt varavore

skyddsprövningen miljöstörande verksamheter.av
uppfattningutredningensInledningsvis kan det enligtsägas att

miljöskyddsprövningenalltjämt självklart avfallsfrågorna vidär att
till luft ochfrågorna utsläppskall ha betydelsesamma som om
emellertidredogörelsen framgårAv den lämnade attvatten. ovan

vadlänsstyrelsen,tillståndsmyndigheten, Koneessionsnämnden och

lagstiftning har degällandegäller processaifall redan med stöd av
vikt vidförformella möjligheterna krävs lägga störreatt ensom

miljöskyddslagen.prövningen för tillstånd enligtavfallsfrågorna vid
exempelvisvillkorDet således redan i dag möjligt meddelaär att

innan detavfallet skall skemed innehåll viss för.behandlingatt av
behandlingsföretag.sänds till ett

princip-Koncessionsnämnden i sitt remissyttrandehar över
miljöskydds-skärpningbetänkandet lämnat förslag tillett aven

behandlingsföretagprövningen. förslag innebär detDetta att som
viss beskaffenhet frånskall avfall viss mängd ellerta emot enav en

tillståndsprövning, skulleanläggning, föremål förär varasom
utredningen i ärendetmedsökande i tillståndsärendet, inteom

tillstånd.klargjort mottagandet innefattas redan lämnatettatt av
industriergällerDenna modell enligt nämnden tillämpats vadhar

därtill reningsverk,med utsläpp avloppsvatten kommunalaav
varitkommunerna medsökande.
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Ett dylikt förfarande skulle i vissa fall kunna tänkbarvara en
lösning. Det skulle emellertid krävas omprövning tillståndetsen av
villkor för möjliggöraatt byte behandlingsföretag.ett Det finnsav
även risk för förfarandet skulleatt medföra konkurrensen mellanatt
behandlingsföretagen skulle hämmas vilket innebär utvecklingenatt
inom behandlingstekniken kan komma MFA-ut-att stagnera.
redningen därför det förslag Koncessionsnämndenattanser som
lägger fram möjlig lösning kräver ingåendesom en analysen mer
än vad är möjlig göra innansom att utvecklat förslagnu ett med
denna innebörd läggs fram.

Från utredningens sida framfördes i principbetänkandet att en
viktig förändring i miljöskyddslagen i avfallsförebyggande syfte
skulle tillståndsmyndighetenatt redan vidvara miljöskydd-
sprövningen skulle beakta också de och produkterom varor som
kommer framställas iatt den tillståndsprövade verksamheten och

i framtiden kan kommasom utgöra miljöfarligtatt avfall i sig eller
upphov till sådant. Härvidge skulle tillståndsmyndigheten ha

möjlighet åberopa den s.k.att substitutionsprincipen i dagsom
finns i lagen kemiska produkter. Detta förslag tillom skärpning har
också blivit positivt bemött flera de sig över MFA-av yttratav som
utredningens principbetänkande.

Koncessionsnämnden har däremot bestämt avvisat dyliktatt ett
förslag utarbetas inom förevarande utredning. Nämnden har i sitt
remissyttrande över MFA-utredningens principbetänkande sagt att

sådantett prövningsförfarande skulle från de prin-ett avstegvara
ciper gäller för prövningen i dagsom och det förutsätter in-att
gående analyser vad detta kan få för konsekvenserav i olika av-
seenden. Vidare hänvisas till Miljöskyddskommittén inom vilken
möjligheterna lägga produkternasatt hela livscykel grund vidsom
prövningsverksamheten diskuteras. Enligt Koncessionsnämnden
fordrar dylikt synsättett hänsyn tillatt olika miljö-tas typer av
frågor, förutom avfall även utsläpp till luft och arbetar-vatten,
skydds- och konsumentaspekter, påverkan på användningen av

och ekonomiskanaturresurser förhållanden Koncessionsnämn-m.m.

43



olämpligt brytaavslutningsvis det skulleden att utatt varaanser
nämndenEnligt måstesammanhang.avfallsfrågorna dettajust ur

Miljöskyddskommit-samordning medi stället skedetta genom en
arbete.téns

slutsatserMFA-utredningens3.4

prövning enligtalltjämt skärptMFA-utredningen att enanser
uppkomstenminimerabästamiljöskyddslagen det sättetär att av

miljöskyddsprövningenändring iavfall. sådanmiljöfarligt En
förgrunderna pröv-omarbetningdjupgåendekräver relativt aven

bl.a.Härvid ändringarkrävsningen enligt miljöskyddslagen. som
vidkunna tillämpassubstitutionsprincipen skalluttryck för attger

möjligtskalldylikt förslagprövningen. För att presente-att ett vara
grundligKoncessionsnämnden påpekatkrävs också ensomra

krävsskulle medföra. Detkonsekvenser dettaanalys bl.a. vilkaav
vadutredningbetydligt omfattande änsåledes rymssommeren

utredning.förevarandeförfogande förtid står tillinom den som
samla allamiljöbalkmed iMiljöskyddskommittén arbetar att en

förbättraskydda ochförsta bevara.lagar i hand attavsersom
ochtillmedborgarna rättentillståndet i miljön, att garantera en ren

hushållninglångsiktigt godmiljö och säkerställahälsosam att en
lagenbl.a.skyddslagarna kommerAv de s.k.med naturresurserna.

samordningen.produkter omfattaskemiska att avom
föreframskall läggasdirektivenKommittens förslag, enligtsom

aktsamhetsregler,1993, kan förväntas skärptaden 1 april uppta
förväntasocksåutvidgad substitutionsprincip. Det kanbl.a. en

ochkontrollförbättrade möjligheter även överinnebära att varor
prövningsplikt elleromfattasprodukter i verksamhet somaven som

föreskrifter.regleras generellagenom
Även miljöskyddsprövningen, vilket ävenskärpningom en av

börsnabbt möjligtflera remissinstanser, ske såpåtalats bör somav
MFA-utredningensMlljöskyddskommitténs förslag Detavvaktas. är
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bestämda uppfattning arbetet med miljöbalk bör iatt utmynnaen ny
avfallsfrågorna tillmäts ökad viktatt och prövningen inriktas påatt

begränsning avfall både från och produkter. Härutöverav process
skall regler i ökad utsträckning kunna för förberedandet.ex.ges
avfallshantering. Förutsättningarna för gamla tillståndomprövaatt
bör förbättras. Om införandet miljöbalk skulle komma attav en
fördröjas bör övervägas ändringarna kan genomförasom som en

åtgärd.separat
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4 Förslag till lydelse för-ny av

ordningen 1985841 miljö-om

farligt avfall

4. l Inledning

MFA-utredningen föreslår skärpt reglering vad gäller hantering-en
det miljöfarliga avfall uppkommer.en Dennaav skärpningsom

innebär samtliga mellanlagrar,att behandlar, slutligtsom om-
händertar och miljöfarligttransporterar avfall skall ha tillstånd för
sin verksamhet enligt förordningen miljöfarligt avfall. Dettaom
gäller även det miljöfarliga avfallet slutligt omhändertasom i
anslutning till den anläggning där det uppkommit. Vidare införs en
rapporteringsskyldighet för transportörerna utförd transport.om
Denna skyldighet skall fullgöras till den lokala tillsynsmyndigheten.
Avfallsproducent och avfallsinnehavare för det miljö-attansvarar
farliga avfallet endast överlämnas till med särskilt till-mottagare
stånd för mellanlagring, behandling eller slutligt omhändertagande

endast godkändasamt att transportörer utnyttjas.
Tillståndsmyndigheter blir Statens naturvärdsverk och länsstyrel-

Undantaget från tillståndsplikt försen. slutligt omhändertagande av
miljöfarligt avfall i anslutning till den anläggning där det uppkom-
mit och det undantag i dag finns enligt 17 § förordningensom om
miljöfarligt avfall bort. Detta medförtas emellertid inte möjlig-att
heten till dessa former slutligt omhändertagande behöver för-av
svinna endast tillståndutan enligt förordningenatt krävs iäven
dessa fall. I fortsättningen krävs det alltså tillstånd för alla.

Samtliga tillstånd kommer, till skillnad från i dag, att vara
tidsbegränsade. Tillstånd till miljöfarligttransport avfall kanav
alltså lämnas för högst fem år, därefter skall tillståndet omprövas.
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slutligtbehandling ochmellanlagring,tilltillståndVad gäller
tillståndenhuvudregeldärgälleromhändertagande även attsom

tillståndbeträffande dessaemellertidfinnsDetgäller längst fem är.
tillstånd förmeddelatillståndsmyndighetenmöjlighet för att enen

tidsbegränsadeföreligger. Desärskilda skälperiodlängre om
teknik alltidmöjligatill bästamedverkatillstånden skall att an-

redan i dagvilketockså,tillståndsprövningen kommerVidvänds.
avfall,miljöfarligttilltillståndsgivningvidsker transport av

förekonomiskaochpersonella atttekniska,sökandens resurser
verksamhet prövas.bedriva tänkt att

mellan-tillstånd tillsökandenävenVidare krävaskommer att av
i miljöfarligtomhändertagandeslutligtbehandling ochlagring, av

iskall kunnasäkerhetekonomiskgodtagbar tasavfall ställer somen
ekonom-Denåterkallas.tillståndmeddelatexempelvisanspråk, om

omhändertagandeslutligtdärvid säkerställaskallsäkerheteniska av
gällervadredan i dagställskravmiljöfarliga avfallet. Dettadet

skallregleringenskärptaavfall. För denmiljöfarligt atttransport av
effektivförrutinernapraktiken krävs ävenifä genomslag att en

utvecklas.tillsyn

författningstextFörslag till4.2

lydelsetidigarejämförelse medifullständiga lydelseFörordningens

4 betänkandet.bilaga tillfinns i

1985835förordningenförordning är, utöver1 § Denna om
miljöfarligt avfallsådanttillämplig påprodukter,kemiska som

produkter ochkemiska198542613i § lagen somomavses
förordning.2 §i dennanärmare anges
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2 § Denna förordning tillämpas miljöfarligt fastavfall i ellerpå
flytande form följande slagav

oljeavfall,

lösningsmedelsavfall,

färg- eller lackavfall,

4. limavfall,

starkt eller starkt alkaliskt avfall,surt
avfall innehåller kadmium,som
avfall innehåller kvicksilver,som
avfall innehåller antimon, arsenik. barium, beryllium. bly,som

kobolt, koppar, krom, nickel, silver,selen, tallium, vanadintenn,
eller zink,

avfall innehåller cyanid,som
10. avfall innehåller PCB,som
ll. bekämpningsmedelsavfall,

12. laboratorieavfall.

I fråga miljöfarliga batterier finns särskilda bestämmelser iom
förordningen 1989974 miljöfarliga batterier.om

3 § har oförändrad lydelse.

4 § Förordningen gäller inte

miljöfarligtnär avfall ingår beståndsdel i hushållsavfallsom
enligt 1 § första stycket renhållningslagen 1979596,

oljehaltigtnär barlast- eller tankspolvatten från fartyg mottas
och behandlas enligt lagen 1980424 åtgärder mot vatten-om
förorening från fartyg förordningeneller 1980789 åtgärderom

förorening från fartyg.mot
Förordningen gäller miljöfarligt avfall äventransporter av om

avfallet farligtär gods enligt 1982821lagen transportom av
farligt gods.

5-6 har oförändrad lydelse.
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endast7 § Miljöfarligt avfall får yrkesmässigt på vägtransporteras
tillstånd.den har erhållit särskiltav som

8 7 länsstyrelsen i det län§ tillstånd enligt §Fråga prövasom av
sin verksamhet.där sökanden den huvudsakliga delenutövar av

miljöfarligt avfall eller sådantTillstånd kan visst slagavse av
för femför viss tid, dock längst år.avfall i allmänhet och meddelas

9 7 § får beviljas endast sökanden§ Tillstånd i omsom avses
ekonomiska förut-tekniska ochvisar han har personella,att

påavfall med ansökansättningar det ettatt transportera som avses
miljöskyddssynpunkt tillfredsställande sätt,från hälso- och

enligtför verksamheteninnehar de tillstånd kan behövassom
lagstiftning,annan

återkallas, kansäkerhet tillståndetställer godtagbar som, om
miljöfarligtomhändertagandeför bekosta slutligti anspråk atttas av

avfall förvaras hos honom.som
utfördtillsynsmyndighetenTransportören skall till rapportera om

transport.
rapportering tilltillstånd enligt första stycket ochAnsökan om

enligt form-blankettenligt stycket påtillsynsmyndighet andra görs

naturvårdsverk.fastställts Statensulär avsom

det10 åligger utför§ Det den transporten transporteraattsom
innehavaren.angivitsavfallet till denmiljöfarliga mottagare avsom

miljö-detåtertransporteraVidare åligger det transportören att
denstycketi förstatill den innehavarefarliga avfallet omavsessom

avfallet.miljöfarligadetangivits inte emotmottagare tarsomsom

får delvis återkallas11 § enligt 7 § helt ellerTillstånd om
omständighetsådanbeträffande tillståndshavaren inträder att

9 tillstånd,§ inte skulle ha erhållithan enligt
honom enligtåligger2. tillståndshavaren åsidosätter vad som

miljöskyddslagen1985426 kemiska produkter,lagen om
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1969387 eller lagen 1982821 farligt gods ellertransportom av
enligt föreskrift har meddelats med stöd någon dessasom av av
lagar eller denna förordning.

12 § Miljöfarligt avfall får mellanlagras, behandlas och slutligt
omhändertas yrkesmässigt endast den har särskilt tillstånd.av som

13 § Tillstånd enligt 12 § kan viss årlig mängd visstavse en av
slag avfall och meddelas för viss tid, dock längst för fem årav om

särskilda skäl föreligger.

Tillståndet kan förenas med villkor.

14 § Statens naturvårdsverk frågaprövar tillstånd enligt 12 §om
till behandling och slutligt omhändertagande.

14 § Frågan tillstånd till mellanlagring prövas länsstyrel-a om av
sen.

Länstyrelsen skall, då tillstånd meddelats enligt denna paragraf,
sända kopia tillståndet till Statens naturvårdsverk.en av

15 § Ansökan tillstånd enligt 12 § skall skriftlig ochom vara
innehålla uppgift om

och mängd det avfallart sökanden mellan-av som attavser
lagra, behandla och slutligt omhänderta,

2. varifrån avfallet kommer,

och på vilket sätt avfallet skall mellanlagras, behandlasvar
och slutligt omhändertas,

övriga förhållanden betydelse för bedömningen verk-av av
samhetens beskaffenhet och omfattning.

Statens naturvårdsverk skall inhämta länsstyrelsens yttrande över
ansökan tillstånd till behandling och slutligt omhändertagande.om

Länsstyrelsen skall inhämta kommunens yttrande över ansökan
tillstånd till mellanlagring.om
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1969387 meddelatsmiljöskyddslagenenligttillståndHar
skallskallbehandlingen ägavarianläggningbeträffande den rum,

ansökningen.vidfogastillståndbeslutet om

sökandeendast12 får beviljasi §Tillstånd15 § omsom avsesa
ekonomiska förut-tekniska ochpersonella,harvisar hanatt

omhändertaslutligtellerbehandlaellermellanlagrasättningar att
tillfreds-miljöskyddssynpunktochfrån hälso-avfallet pådet ett

ställande sätt,
enligtverksamhetenförbehövaskantillstånd2. innehar de som

lagstiftning,annan
återkallas, kantillståndetsäkerhetgodtagbarställer som, om

miljöfarligtomhändertagandeslutligtbekostaföri anspråk att avtas
honom.förvaras hosavfall som

återkallas12 § kan16 Tillstånd enligt§
enligtåligger honomvadåsidosättertillståndshavaren somom

miljöskyddslagenellerprodukterkemiska1985426lagen om
stödmedmeddelatsharföreskrift1969387 enligteller avsom

förordning,eller dennalagardessanågon av
behövs,längretillståndet inteuppenbartdet är attom

omständig-sådaninträdertillståndshavarenbeträffande3. detom
erhållit tillstånd.skulle ha15 § inteenligthanhet att a

18 upphävts.17 §§ har-

oförändrad lydelse.19 21 §§ har-

för-enligt dennaansökanprövningförAvgift21 § uttas ava
stycket.andraframgåri de fallordning avsom

ibestämmelsernagälleransökningsavgiftens storlekFör m.m.
avgifts-följande1992191, varvidavgiftsförordningen9-14 §§

tillämpasklasser
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frendeslag Avgiftsklass

Tillstånd till transportverksamhet 4

Tillstånd till mellanlagring,behandling

slutligtoch omhändertagande 7

22 27 §§ har oförändrad lydelse.-

Övergångsbestämmelse

Denna förordning i kraftträder den l juli 1994.
Tillstånd till och slutligt omhändertagande miljö-transport av

farligt avfall har meddelats 12enligt 7 och §§ förordningensom
gäller för den tid tillståndet omfattar, dock längst till utgångensom

juni 1999.av

4.3 Allmän motivering

4.3. 1 Inledning

Miljöfarligt avfall är restprodukter och avfall på grundannat som
sitt innehåll farliga komponenter eller ämnen måsteav trans-av

och behandlas på säkert och kompetentporteras fåsätt. Förett att
fullständig kontroll flödenaöver och mängderna det miljö-en av

farliga avfallet krävs det detaljerad och överblickbar regle-en mer
ring denän finns i dag. Det nödvändigtär hanteringenattsom av
det miljöfarliga avfallet kan och kontrolleras i alla led.styras
Producenter och övriga innehavare miljöfarligt avfall skall haav

för det miljöfarliga avfallet endast lämnas tillansvaret att den som
har tillstånd enligt förordningen miljöfarligt avfall att mottaom
denna avfall endast särskilttyp transportörer medsamt attav
tillstånd utnyttjas.



avfalletbehandling4.3.2 Intern av

lydelse slutligtiförordningen har dag ärEnligt den om-som
anläggning där detanslutning till denavfall ihändertagande av

miljö-förordningentillstándspliktigt enligtinteuppkommer om
behandlings-fråntill skillnadverksamhetfarligt avfall. Sådan är,

Statensmiljöskyddslagen.enligttillståndspliktigföretagens, endast
förordning möjlighetgällandeemellertid enligtharnaturvårdsverk

såNaturvårdsverketföreskrifter i fall därdemeddela särskildaatt
finner erforderligt.

fort-detdiskuterats ävenMFA-utredningen harInom om
miljö-detberoende påskillnadsådansättningsvis skall varenvara

bestämmelseromhändertas elleravfallet slutligtfarliga sammaom
för bådaframförtsdetta. Det hargälla oberoende argumentskall av

talat förskälenvägandeEmellertid de attharalternativen. tyngst
avfalletmiljöfarligadetgällaskallbestämmelser oavsett omsamma

detanläggning därtill deni anslutningomhändertasslutligt upp-
redanocksåverksamhetinte. Sådan är sagtskommit eller ovansom

miljöskyddslagen.enligttillståndspliktig
tillskälövertygandefinnautredningen svårtenligtDet är att

beroendetillståndkrav påi frågaskillnadvarför skalldet omvara
anläggninganslutning till deniomhändertasslutligtavfalletpå om

externt.anläggningiuppkommit internt ellerdär det annan
vadskärpningföreslagitframgåtthar,Utredningen enovan,som

tillstånd,krävsdetverksamheterför vilkafrågan delsgäller om
vilkadelstillståndsgivningen,vidskall samtdels vad prövassom

förfinns risktillstånd. Detsöker attställs på denkrav somsom
iskillnadgenomslag denfulltskulleskärpning intedenna om

förredogjortsomhändertagandeslutligttillstånd tillkrav på som
innebäran-verksamhetrisk förfinns detbibehålles. Vidare attovan

premisserutifrån olikaomhändertagande skulle prövasslutligtde
därförochinternt ellerdet sker ettberoende på externt geom

tillstånds-får inte hellerskillnadenBibehållesorättvist utslag.
vilkaoch kontrollenöverblickeneftersträvademyndigheten den av
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slutligt omhändertar miljöfarligt avfall och på vilket detsättsom
sker.

Utredningen har därför för det undantag från till-stannat att
ståndsplikt stadgas i 4 § tredje punkten i förordningensom nu om
miljöfarligt avfall skall upphävas. Det bör emellertid uppmärksam-

föreslagen ändring inte avsedd innebäraär tillståndattmas att att
skall krävas för intern hantering de restprodukter användsav som
vid återvinning eller återanvändning. Utredningen har attgenom
inta den redovisade ståndpunkten i detta avseende ändrat sinovan
uppfattning i förhållande till vad redovisades i det utred-som av
ningen tidigare lämnade principbetänkandet, SOU 199245,
sid. 37.

Utredningens förslag till ändring i detta avseende medför också
de krav kommeratt ställas vid avfallshanteringen i Sverigeattsom

stämmer bättre överens med de krav ställs inom EG. I EGzssom
direktiv farligt avfall, 91689 EEC, krävs tillstånd för behand-om
ling avfall behandlingen slutligteget omhändertagande.av om avser
Vid återvinning avfall krävs enbart registrering.egetav

4.3.3 Det kommunala bortforslingsansvaret bak-en-
grund

Om miljöfarligt avfall inte kan omhand i anslutning till dentas
anläggning i vilken det uppkommit uppstår behov tilltransportav

anläggning för exempelvis behandling,extern deponering elleren
lagring.

För utöka den samhälleliga kontrollen och insynenatt i samtliga
led i avfallshanteringen föreslogs i propositionen 197532 vilken
föregick 1975 förordningårs miljöfarligt avfall tillstândspliktom en
för miljöfarligttransportörer avfall. Tillståndsmyndighet blevav
länsstyrelsen. Att tillståndsprövningen lades på länsnivå motiverades
med det kommunala bortforslingsansvaret skulle införasatt succes-
sivt i takt med kommunerna hunnit bygga organisationatt upp en
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skullelänsstyrelsenTillståndsprövningenändamålet.för varaav
på vägföreskrifter förgenerellapå transportertillfällig i väntan av

miljöfarligaochhälso- varor.
insamlingsansvaretkommunaladetinförandetefterTio år av

hälftenEndastfullt utbyggt.intedettakonstateraskunde det att var
kommuner miljöfarligtinsamlingenförhadealla ansvaret avav

bortforslings-kommunaltinförandetföreslogsDärföravfall. ettav
1986 SOUjanuarilfrån densamtliga kommuneriansvar

198485l18.198477, prop.
kom-mellantransportavtalpåinfördes kravmed dettaI och ett

miljöfarligadetfåföroch transportören transporteraattmunen
skulle avgörakommuneninnebar även trans-Detavfallet. att

länsstyrel-föreslogshärmedsambandlämplighet. I attportörernas
emellertid inteskeddeavskaffas. Så utanskulleprövningsens

Till-lämplighet.transportörensalltjämt i daglänsstyrelsen prövar
iavfalleller sådantavfallmiljöfarligtvisst slagstånd kan avavse

skallTillståndvidare.tillstid ellerför vissmeddelasochallmänhet
ekonomiskaochtekniskapersonella,visarsökande hanomges

påansökanmedavfalldetförutsättningar transporteraatt avsessom
Läns-tillfredställande sätt.miljöskyddssynpunktochfrån hälso-ett

kantillstånddeinneharsökandedenkontrollerarstyrelsen somatt
ocksålagstiftning. Den kanenligtverksamhetenförbehövas annan

föri anspråkkanekonomisk säkerhet attställa krav tassom
händelseavfall imiljöfarligtomhändertagandeslutligtbekosta avav

dylikt.ellerkonkurs
199245, konstateratSOUprincipbetänkandet,iUtredningen har

utsträckning uppfattatsvissikommunaladet transportansvaretatt
försvåraförväntasocksåkanDetmonopol.fungeratoch ettsom

insamling någonförriksomfattande insatserellerregionala av
speciellnågonriktadeför åtgärderavfall eller motbestämd typ av

kommunalamed detsvårighetuppfattadEn trans-företag.typ av
medkontakterformellakräverinsatserregionalaär attportansvaret

berörda kommuner.alla
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principbetänkandet, 199245,MFA utredningen har i SOU-
föreslagit det kommunala avskaffas ochatt atttransportansvaret
samtliga skall tillståndsprövas länsstyrelsen.transportörer av

4.3.4 Remissinstansernas behandling fråganav

Flera instanser sig MFA-utredningens princip-överyttratsom
SOU 199245,betänkande, har framhållit avskaffande detatt ett av

kommunala inte får leda till kontrollen övertransportansvaret att
försämras. bakgrund MFA-utredningensMottransporterna av

förslag har alternativa föreslagits remissinstanserna. Någravägar av
har krav på enbart skall ställas enligt regler-ansett att transporterna

för farligt ADR-S ellergods börtransport att transporternana av
kunna tillknytas certifieringssystem i sin knutetärett tursom
exempelvis till farligtkraven gäller för gods.transportsom av

remissinstanserAndra länsstyrelsens tillstånd skall behållasattanser
kompletteras redovisningsskyldighetmed transporteratmen en av

avfall eller behovsprövning länsstyrelsen. Ytterligare remiss-en av
instanser det kommunala bör bibehållasatt transportansvaretanser
för säkerställa miljöfarligt avfall.ändamålsenligaatt transporter av

4.3.5 EGs krav på transportörer

I flera länder bl.a. inom EG går utvecklingen skärpt kon-mot en
troll miljöfarligt avfall. Orsaken härtill ärtransporter attav av
många haftländer problem oseriösa bristandemed åkare ochstora
möjligheter till kontroll transportverksamheten.av

De direktiv har utarbetats inom EG avfallsområdetpåsom anger
olika möjligheter till kontroll avfall. Bak-över transportörer av
grunden förhållandenaär olika i medlemsländerna. Fleraatt utser
länder har offentliga monopol avseende avfallshanteringen för

hushållsavfall för miljöfarligt avfall.även Dettransportermen av
i sig inte finnastorde hinder förnågot behålla det svenskaatt
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imedlemskapmed svensktkommunala äventransportansvaret ett
möjlighetsåEG. Emellertid då utformasmåste bestämmelserna att

upphandling entreprenörer.finns till konkurrens bl.a. avgenom
frånöppning för konkurrensDetta då innebäraskulle även en

avfallshanterareutländska

återfinns bl.a. iKraven vad gäller kontroll transportörerav
i75439EEC. Innehållet dettadirektivet oljeavfall,avseende

direktivet,1986 finns idirektiv bestämmelsernaskärptes och de nya
avfallsolja87 101EEC. ställs krav på transportörerHär att av

Registreringen kanbehöriga myndigheter.registrerasmåste av
tillstånd skall kunna återtas.utökas med krav på som

direktivetövrigt avfall gällerVad gäller transporter av
direktivet75442EEC 91156EEC avfalloch samtom

pådirektiv ställs krav91689EEC, miljöfarligt avfall. I dessaom
auktorisation transportörerregistrering eventuelloch av an-av

föraskyldigamyndigheter. Transportörerna är ävensvariga att
hanteringkring avfalletsregister upplysningarvissaöver samt att

fullföljts.harkunna visa att transporterna

ADR-Sfarligt gods,4.3.6 Transport av

ADR-Sfarligt gods ärförHuvudsyftet med reglerna transport av
olyckor underförhindraochsäkra trans-transporteratt garantera

flesta falli de ävenmiljöfarliga avfallet ärfarligt gods. Detport av
reglerdärför följa demåstefarligt gods och transporterna som

farligt gods.gäller transport av
degodsfarligt ärför alla reglerUtgångspunkten transport avom

tillSverige anslutet1974FN-rekommendationerna. Sedan ärs.k.
internationellaöverenskommelseneuropeiskaden transporter avom

reglerar hurbestämmelserfarligt ADR. Dessagods på väg varor
och märkas.etiketterasemballeras,klassificeras,och skallämnen

DirectiveCoucilforAmended proposal91C25005direktivberörDetta a
contracts.of public serviceawardtheof proceduresrelating the coordinationto on
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De innehåller vidare bestämmelser bl.a. tillåtna mängder ochom
krav fordonsutrustning.på ingårDärutöver tekniskaäven normer
för fordon och tankar.

Den kör farligt gods i tankar, tankcontainrar eller andrasom
behållarestörre med sammanlagd 3 000rymd liter måsteav genom-

gå särskild förarutbildning. Utbildningen omfattar dagar ochtre ger
kunskap de allmänna bestämmelserna för farligttransportom av
gods. Efter utbildninggenomgången godkäntoch registrerasprov
behörigheten i körkortsregistret. Denna registrering avgifts-är
finansierad Räddningsverket. Genom registreringen sker iattav
körkortsregistret kan polisen kontrollera viss förare inneharom en
erforderligt tillstånd. ADR-intygen gäller i fem 1995år. Från år
gäller samtliga förare i fordon farligtatt tungt transporterarsom
gods över begränsad mängd, skall inneha ADR-intyg.

4.3.7 Certifiering transportörerav

Som alternativ till länsstyrelsernas prövning har bl. Statensett av a.
naturvårdsverk föreslagits innebärande certifieringett system av

fördeltransportörer. En med certiñeringsystemnämnts ärettsom
inom länsstyrelsernas prövningsverksamhet skulle kunnaatt resurser

avlastas enhetligt likartademed kravsamt att överett system
landets kunde Statensuppnås. naturvårdsverk iskulletransporter ett
sådant vilka krav transportörerna skulle uppfylla.system ange som
Ackrediteringen godkännandet de skulle certifieraav organ som

certifieringsorganentransportörerna skulle ombesörjas
Styrelsen för teknisk ackreditering SWEDAC.av
Försvarsdepartementet och Räddningsverket följer just arbetetnu

EG-direktivmed utarbetandet handlar certifieringettav som om
kvalitetssystem hos transportföretag farligt gods. Direktivetav av

2 for directiveProposal concerning the certñcation of qualitysafetya assurance
for undertakings wich road of dangerous ofgoods tanks totalout transportcarry a
capacity exceeding 3.000 litres.
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innebära000 skulle3 liter. Kontrollentanktransporter överavser
personal, arbets-utbildningkvalitetkrav ställs på t.ex.att av

vagnpark och för-arbetstimmar, underhållmiljöförhållanden, av
och incidenterrapportering olyckorsäkerhetsäkringar etc. och av

1994.i kraftdirektiv föreslås trädahos åkeriföretagen. Dettaetc.
blirinförsmotsvarandei SverigeAckrediteringsorgan systemom

troligen SWEDAC.

övervägandenMFA-utredningens4.3.8

Enfarligt gods.fördag finns fungerandeI transportersystemett av
förställs enligt reglernasammankoppling de krav transportsomav

förmed reglernadärför skefarligt skulle kunnagods transportav
frånskiljer sig dockavfall. Avfallstransportermiljöfarligt trans-av

värdesaknarmånga gångeravfalletpå det sättet attporter av varor
därför inte enbartböravfallstransporterKontrollenför överägaren.

för godsfarligtenligt reglernatekniska kravsäkerhet ochberöra
personellaekonomiska ochprövning transportörensävenutan en av

sker iprövningEn sådantransportverksamheten.förutsättningar för
avfall.miljöfarligtförtillståndsgivninglänsstyrelsernasdag genom

prövninglänsstyrelsensdärförUtredningen föreslår trans-att av
bibehålls.portörer

förgällerregleruppfattningen deUtredningen denär att somav
kontrolltillräckligADR-S intefarligt gods avtransport ger enav

komplementfåravfallmiljöfarligt ettutantransporterna ses somav
Miljöfarligtavfallstransporter.ställas påde regler måstetill som

vidi dagfall redani de flestafarligt varför detavfall ofta godsär
utbildning ochgenomgåttförarenprövning krävslänsstyrelsens att

sambandredanfinns såledesADR-S. Detcertifikat enligt etthar

mellan dessa system.
emellertidADR-SgodsfarligtförReglerna transport avserav

för-förövrig utrustningfordon ochfrämst tekniska krav på att
De kravundersäkerhetenhindra olyckor och transporten.garantera
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bör ställas på avfallstransporter innefattamåste ocksåsom en
prövning ekonomilängsiktighettransportverksamheternas ochav

kontrollmöjlighet avseddavfallet når fram tillsamt atten av
destination.

krav avfallstransporterDe måste ställas på kan i framtidensom
komma tillfredställas certifieringsystem enligt de kravatt ettgenom

ställs i förslaget till för kvalitets-EG-direktiv och säkerhets-ettsom
för transportföretag. Utredningen resultatetsystem ettattanser av

sådant bör och föreslår därför inte iavvaktas dagsystern ettatt
motsvarande för miljöfarligt avfall.byggssystem transporterupp av

Däremot kan redan i dag möjligheter till närmareettman se
samarbete mellan Naturvårdsverket och Räddningsverket gällervad
krav på utbildningen i ADR-S för eventuell anpassning till trans-

miljöfarligt avfall.porter av

4.4 Specialmotivering

Paragrafen har omformulerats i anledning tillkomsten enav av
definition begreppet miljöfarligt avfall införts i lagenav som
1985426 kemiska produkter.om

2§

I paragrafen har miljöfarligtordet avfall ordet avfall.ersatt

4§

Paragrafen har tilländrats så vida dess tredje stycke haratt upp-
hävts. Denna ändring följdär slutligt omhänder-ävenatten av
tagande avfall internt ändringsker kräver tillstånd. Dennaav som

motiveratshar utförligt 4.3.2.i avsnittmer
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7§

speciella karaktärsinmiljöfarligt avfall måsteTransporter p.g.a.av
kommunalaavskaffandet detkontrolleras. föreslagnaDet trans-av

kontrollenfår därför inte leda till över transporter-attportansvaret
försämras. skäloch tillsynsmöjligheterna Ett är transporternaattna

När detjämföra medavfall inte går transporteratt varor.avav
föreligger alltidföravfall ekonomiskt värde ägarengäller utan en

destination.risk avfallet inte når rättatt
miljöfarligaallvarlig det gäller detrisk särskiltDenna närär

kravinternationellaavfallet. Sverige följa deVidare måste som
avfallstransporter.finns på kontroll av

frånerfarenhet pröv-funktion ochhar i dagLänsstyrelserna en
miljöfarligt avfall.förordningenning enligttransportörer omav

tillståndsmyndig-i fortsättningen ävenLänsstyrelserna föreslås vara
medsamordnasprövning kan dåför Dennahet vissa mellanlagrare.

prövningen transporttillstånd.för
i allaprövning omfattar redan dagLänsstyrelsens transporter av

endastkommunalamiljöfarligt avfall. Det transportansvaret avser
12 § för-enligtinnehar tillståndtill företagtransporter som

tillstånd skullemiljöfarligt avfall. Länsstyrelsensordningen om
samtligaprövningheltäckandehärmed transporter avavge en

MFA.

8 §
miljö-förtillståndParagrafen såhar ändrats sätt transportatt av

Etttills vidare.farligt kan meddelasavfall inte längre transport-
för fem år,meddelasefter ändringen högsttillstånd kan numera

därefter skall tillståndet omprövas.
ändringen ianledningiparagrafen endast ändratsI övrigt har av

7§.

9§
tredje stycketstycke. DetParagrafen har fått andra mot-ett nytt

ikompletteratstycke ärparagrafens nuvarande andra somsvarar
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anledning rapporteringsskyldighet för införts.transportörenattav
Genom denna ändring är skyldig tilltransportören den kom-att
munala nämnd har tillsynsansvar inom miljöområdet lämnasom en

genomförd Rapporten ibör sammanställdrapport transport.om
form innehålla uppgifter bl.a. mängd och avfall,typom av var
avfallet uppkommit, det och datum förvart transporterats trans-

Denna rapportering nödvändig förär i fortsätt-porten. att man
ningen skall kunna kontrollera avfallsströmmarna och även enge
möjlighet till framtagande enhetlig statistik hela landet.överav en
För underlätta länsstyrelsernas arbete bör enhetligaatt transport-
dokument fram. Den närmare utformningen blankett förtas av
rapporteringen får Statensgöras naturvårdsverk. Det måsteav
också ankomma på Naturvårdsverket information huratt utge om

skall sammanställas. lämnas och till Natur-rapporterna rapporteras
vårdsverket för enhetlig statistik skall erhållas.att

I övrigt har paragrafen ändrats endast i anledning ändradav
lydelse 7 § och i språkligt avseende.av

10 §

Paragrafen fåtthar helt lydelse. Tidigare lydelseen ny av paragra-
fen har upphävts i anledning även mellanlagrareattav numera
enligt 12 § denna förordning skall ha tillstånd.

Såsom i specialmotiveringen l3till § 1985426lagensagts a
kemiska produkter är det producenten eller inne-denom senare

havaren det miljöfarliga avfallet har för avfalletattav som ansvar
endast omhändertas den har tillstånd därtill enligt dennaav som
förordning. Transportörens omfattar dels i sig,transportenansvar
dels avfallstransporten kommer till den denatt mottagare som
tidigare innehavaren uppgivit, dels avfallet påatt, tas emotom
avsedd destination, det miljöfarliga avfallet tillåtertransporteras
innehavaren. Det viktigt skiljaär detta från detatt ansvar ansvar
innebärande återtagningsplikt åligger den i verksamhet detsom vars
miljöfarliga avfallet uppkommer eller innehavare. Begreppenannan
producent och innehavare har här innebörd angivits isamma som
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1985426 kemiska13 §specialmotiveringen till lagen om pro-a
dukter.

11 §

ändringen i 7i anledningParagrafen har ändrats av

12 §
yrkesmässigttillstånd förkrävsparagraf stadgas detI denna attatt

miljöfarligt avfall.slutligt omhändertabehandla ochfå mellanlagra,
paragrafen lill-lydelse har kretsenGenom denna ändrade avav

mellanlagrare och behand-tillståndspliktiga utökats ävenatt avse
i dag, dvs.rekvisitet yrkesmässigtMedlare. avses samma som

närings-endast omfattarparagrafen reglerade åtgärdernade iatt
privat-intebestämmelserna regleraridkare i form, dvs.någon en

åtgärder.persons
huvudkategorier mellanlagrare. Det äri dag s.k.Det finns två av

dvs. den lagrarrenodlade mellanlagraren,dels den transport-som
avfalletkvantiteter avfall och sedanekonomiska transporterarav

transportföretagoftastmellanlagrare ärvidare. Denna etttyp av
fJllt lasslastbilsflaket tillsgården eller pålagrar avfallet på ettsom

miljöskyddslagenprövad enligtregel inteerhållits. Denne är som
småanläggning försigeftersom oftastdet rör mottaren somom

sigmiljöskyddsprövning. Det röromfattaskvantiteter för att av en
tillñlle.kvantiteter vid varjeförhållandevis småalltså oftast om

finns i dendagmellanlagrare ärDen andra typen somsomav
partier istörreblandar olikaexempelvis ompaketerar avfallet eller

identitet förlorad. Dennaavfallets ursprungliga gåremballage så att
ompaketeringbolag.finns i ofta kommunala Denkategori dag hos

få rationell han-utförs föreller omlastning sker att en merasom
utförmellanlagrareSistnämnda slagtering transporterna. avav

behandling,formofta någonemellertid i dag också härutöver av
behandling slam frånpressning oljefilter ellerexempelvis avav

hantering enligtDennabensinstationernas oljeavskiljare äretc.
mellan-förbehandling. Medutredningens mening betraktaatt som
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därför i förordning endastlagrare den lagrar,dennaavses som
blandar eller avfallet förompaketerar transportekonomisktatt en
försvarbar kvantitet avfall. Den förbehandling redogjorts förav som

i dag utförs hänförasoch vissa mellanlagrare bör i ställetsom av
till behandling. uppgift för Statensbegreppet Det bör vara en
naturvårdsverk klargöra gränsdragningen mellannärmare mel-att
lanlagrare och behandlare allmänna råd till ledningattsamt utge
för länsstyrelsen i deras tillståndsgivning.

Vad gäller begreppet slutligt omhändertagande har begreppet här

innebörd tidigare i bl.a. förarbetenauttalats till lagensamma som
kemiska l984851 l8,s.50fprodukter prop dvs. återvinning,om

oskadliggörande, långtidsförvaring därmed jämförligt förfaran-och
de.

13 §

En tidsbegränsning 12tillstånd enligt § har införts. Längstaav
tillåtlighetstid är huvudregel fem år. Tillståndsmyndigheten harsom
emellertid givits möjlighet före-särskilda skäl kanatt, om anses
ligga, bestämma tillstånd får gälla längre tid fem Iår.änatt ett
flera fall kan tillståndspliktigaden verksamheten fordra investering-

betydande storlek. möjliggöraFör denna inves-att typar av av
teringar kan det i vissa fall krävas tillstånd för längre tidatt ges en

femän år. Anledningen till viktigtdenna ändring detär är attatt
det hela tiden den bästa tekniken Utredningenär används.som

obligatorisk omprövning tillstånden bästadetärattanser en av
sättet kontrollera detta och påverka utvecklingen hanterings-att att att av
och behandlingstekniken går framåt. I övrigt överensstämmer

paragrafen 13 1985i sak med § i förordning.års

14 §

Tillstånd behandla och slutligt omhänderta miljöfarligt avfallatt
skall Statensprövas naturvårdsverk. Tillägget i denna paragrafav

följdändringär behandlare skall tillstånd enligtäven haatten av
denna förordning.
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14a §

mellanlagrarei 10 för-§dag regleras del dennaI typen av av
avfall. harordningen miljöfarligt Länsstyrelsen genom nuom

föreskrifter denbestämmelse möjlighet meddelagällande att om
avfall samtidigt fårmiljöfarligt transportörmängdstörsta som en

för slutligttill anläggningförvara i avvaktan transport om-
exempelvis hur dethändertagande. ingen prövningHärvid görs av

detregleringenmiljöfarliga Genom den kommeravfallet lagras. nya
tillståndtill gällande ordning, krävasskillnaddäremot, attmot nu

för mellanlagrare.förordningen miljöfarligt avfallenligt ävenom
tillstånds-fråganförordningen harI den lydelsen omnya av

paragrafolika myndigheter. I dennaprövning delats tvåupp
skillnad från vadtillstånd mellanlagring, tillförstadgas att som

omhändertagande, skall prövasbehandling slutligtgäller och av
verksam-uppdelning denlänsstyrelsen. till denna ärAnledning att

lämpligtbedriver sådan detär ärhet mellanlagrare attattensom
läns-miljöfarligt avfallenligt förordningen prövastillstånd avom

mellanlagraresanförasSom ytterligare skäl kan störrestyrelsen. att
länsstyrelsenlänsstyrelsen ochverksamhet miljöskyddsprövas attav

förtillståndtillståndsmyndighet vad gäller transportäräven av
ärtransportörermellanlagrare ärmiljöfarligt många ävenavfall. Då

ävenlänsstyrelsen prövarmotiveratresurssynpunktdet även attur
mellanlagring.tillståndfrågan förom

mängdernaochflödenamöjliga kontroll överFör störstaatt av
Statenserforderligtuppnås detmiljöfarliga avfallet skall ärdet att

länsstyrel-tillstånddenaturvårdsverk har kännedom även somom
förskyldighetdärför införtsmeddelar. paragrafen harI ensen

Naturvårdsverket.tillkopia beslutetlänstyrelsen sändaatt aven

15 §
tilltillståndanledning det krävs ävenParagrafen har iändrats attav

avfall.miljöfarligtmellanlagring behandlingoch av



15a §

Paragrafen och har sin direktaär förebild i 9 § i den gällandeny nu
förordningen.

För tillstånd till mellanlagring, behandling slutligtochatt om-
händertagande skall meddelas krävs den söker tillstånd haratt som
tillräckliga tekniska, personella och ekonomiska för attresurser
bedriva sin verksamhet. Vidare skall krav ekonomisk säkerhet
kunna ställas för vid indraget tillstånd, ekonomiskt kunnaatt säker-
ställa det slutliga omhändertagandet det miljöfarliga avfallav som
finns hos denne. Säkerheten kan exempelvis i anspråk närtas
tillsynsmyndigheten med 16stöd § LKP förordnar rättelse påav om
bekostnad den åsidosatt vad åligger honom enligt lagenav som som
eller med stöd därav meddelade föreskrifter 197532prop bi1.1

149. Bedömningen vad godtagbar säkerhets. av som anses vara en
får avgöras från fall till fall tillståndsmyndigheten.av

16 §

Paragrafen har ändrats i så mån det tillagts ytterligare grundatt en
för återkallelse meddelat tillstånd. Denna ändring följd-ärav en
ändring i anledning tillkomsten 15av av a

I Övrigt har endast redaktionella ändringar skett i paragrafen.

17 18och §§

Paragraferna har upphävts.

21a §

Paragrafen har ändrats i anledning 12 § har ändrats.attav

Övergångsbestämmelse

Ändringen iträder kraft den I juli 1994. I övergångsbestämmelsen
föreskrivs tillstånd till och till slutligt omhändertagandeatt transport

enligt 7meddelats och 12 §§ gäller för den tid tillståndetsom som
omfattar, dock längst till utgången juni 1999. Eftersom tillståndav
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högstför periodmeddelasbestämmelserna kanenligt de en avnya
bestämmelserna upphöragamlaenligt de atttillståndfem år skall

tid ellerför längremeddelatsdetidefter dennagälla oavsett om
tills vidare.
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5 Konsekvensbedömningar

l Inledning

MFA-utredningen har haft i uppgift utföra analyser vilkaatt av
konsekvenser den föreslagna ansvarsfördelningen får förm.m.
omhändertagande, kontroll och tillsyn MFA. För utföra dettaattav
arbete har och konsult fått i uppdragexperteren attgrupp av en
analysera förslagen. Det bör arbetet har skett undernoteras att en
mycket kort tidsperiod. Arbetet har därför fått karaktärenmera av
konsekvensbedömningar regelrättaän analyser förslagen. Exper-av

bedömningar kan i sin helhet erhållasternas Miljö- och Natur-av
resursdepartementet. En sammanfattning bedömningarna redov-av
isas i bilaga

Naturvårdsverket har inte haft möjlighet delta i konsekvens-att
bedömningsarbetet. Naturvårdsverket har däremot, utöver vad som
redan framgår i verkets PM 1992-10-06, i särskild ordning kom-

utredningensmenterat förslag med bl.a. hänsyn till konsekvenser
och resursbehov. Dessa kommentarer redovisas i avsnitt 5.3.

Urvalet för konsekvensbedömningarna har skett medexperterav
tanke på belysningatt problemet olika aktörersen av ur syn-
vinklar. De valda har deltagit i remissarbetet efterexperterna
principbetänkandet. Den konsult anlitades fick i uppdrag attsom
dels generell och övergripandegöra konsekvensbedömningen av
förslagen, kompletteradels de övriga bedömningar. Enexperternas
särskilt uppgift förviktig konsulten belysa konsekvensernaattvar
för näringslivet.
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övrigade utarbetade lagförslagenfått del samtGruppen har ta av
tänktadetförvarit relevanta bedömapromemorior har attsom

hardetta materialgrundvalPåkonsekvenser. gruppenssystemets av
gjortrespektive utgångspunkter,utifrånindividuellt,medlemmar

intebedömningama behöverredovisadebedömningar. Desina
myndighetskategorihela denrepresentativa för etc. somanses som

verksammaärexperterna
varit följandesammansättning harGruppens

MINASAkonsult,Kjell Edsälv,
stadStockholmsMiljöförvaltningen,Ihd-Fahlander,Viveke

Ragn-SellsSten-Olof Hellgren,
MalmöhusilänsstyrelsenMiljövårdsenheten,Nilsson,Margareta

VafabavfallsaktiebolagVästmanlandsNilsson.Per

förfrågeställningenövergripandeochDen grup-gemensamma,
miljömässig hante-till bättreförslagLeder dettavarithar enpen

sinagjortdessutomharavfallet Gruppenmiljöfarligaring detav
utgångspunkterföljandebl.a.utifrånbedömningar

miljömyndigheternasförslag påfår dettakonsekvenserVilkaO
prövningsreglerna utövatillämpa samtpraktikenimöjligheter att

tillsyn

infrastrukturdenförförslagfår dettakonsekvenserVilka av0
både kommunaladag,ifinnsbehandlareochtransportörer som

privataoch

småförslag förfår detta näringslivetVilka konsekvenser0 -
insatserbranschvisaföretag,företagstora
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Gruppen skulle även

Bedöma positianegativa0 de konsekvenserna påtalas ärom som
redan existerande problem eller resultatett den föreslagnaett av

regleringen.

Föreslå alternativa lösningar0 bättre skulle kunna lösa desom ev.
negativa konsekvenser får eller de problemsystemetsom som

inte angripesystemet

I den mån konsekvenserna0 inte kan beskrivas eller till fullo
analyseras bl.a. med anke på den knappa tidsramen, redovisa de
frågorfarhågorsynptnkter har angående föreslagnadetsom man
systemet.

5.2 Konsekvensbedömningar huvudpunkter-

Uppräkningen nedan skall endast sammanfattningses som en av
huvuddragen i och konsultens bedömningarexperterms se bila-

3. Det bör förslag kan hanoteras bedömtsatga samma motsat-ge
konsekvenser beroend vilkenta på synvinkel förslagen analy-ur

och behöver därför inte betraktasserats entydigt positiva ellersom
negativa. MFA-utredningens förslag har konsekvensbedömnings-av

medlemmar beiömts följande konsekvensergruppens ge

Ökad kvalitet på behandling0 och omhändertagande bl.a. till följd
de tidsbegränsade illstånden.av

Ett tydliggörandeO producentens övrigaoch aktörersav ansvars-
fördelning.

En klarare definition0 begreppet miljöfarligt avfall.lV
Möjligheter till uppbyggnad0 rationella återtagningssystemav

avskaffandet det kommunalagenom transportansvaret.av
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Ökade ochsvârbehandlat MFAbehandlingförkostnader av
mängder.i mindreMFA

Ökade glesbygd ochifrämstMFAinsamlingförkostnader av
småproducenter.för

Ökning yrkesmässigaicke transporter.av
Ökad tillsynsmyndig-tillstånds- ochbelastning påadministrativ

heterna.
Ökad för tillsyn.arbetsinsats
Ökat till producenterna.informationservice ochbehov av

medkommunala i ochförmonopol i stället ettprivataRisk för

kommunaltavskaffat transportansvar.
verksamheterkommunalaregionalafungerandevälRisk för att

rivs upp.
Ändrad avfallsplaneringen.förroll

kompletterasbörförslagenproblemföljandeinteFörslagen löser

med

tillsynskostnader.prövnings- ochför täckaAvgiftsystem att
information.finansieraförAvgiftsystem att

redovisningssyslem.rationellaUppbyggnad av
avfallsminimering.förincitamentStyrmedel som ger

frånmindre mängderMFA iförkostnadstäckningtillFörslag
miljöstationer.tillMFAlämnarföretag som

övriga avfallsslag.tillRollfördelningenavgränsningen

verksamhet.kommunalfrivilligMöjligheter till
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5.3 Naturvårdsverkets synpunkter

Naturvårdsverket i 1992-10-06har PM givit förslag till huretten
auktorisationsystem för MFA, byggt på tillståndsgivning enligtett

förordningen miljöfarligt avfall för i hanteringsledet,alla skulleom
kunna byggas MFA-utredningens förslag bygger i väsentligaupp.
delar Naturvårdsverkets PM. Förslaget har utformats för att ge

bättre överblick, kontroll och styrning och därmed bättre ochen
säkrare MFA-hantering vad dagens Systemet tydlig-än system ger.

de olika aktörernasgör roller och ansvar.
Ett byggt på fullständigt kommunalt bedömssystem ansvar av

Naturvårdsverket säker MFA-hantering i nämnda delar. Riskge en
föreligger dock för avfallsproducenten i sådant inteatt ett system
känner för förebygga uppkomsten MFAatt samtsamma ansvar av

konkurrens motverkas. Därtill torde tillsynsmyndigheternasatt
sanktionsmöjligheter kommuner inte sittmot tarsom ansvar vara
begränsade.

Ett byggt tydligarepå för avfallsproducenten ochsystem ansvar
innehavaren kräver ökad tillstånds- och tillsynsverksamhet och
därmed ökade personella på myndighetssidan. Det förslagresurser

Naturvårdsverket tagit fram utformatär så tillstånds-attsom
givningen koncentreras till avfallshanteringsledet. Detta ärsystem
det resurssnåla utformas,kan släppa på kravetmest utan att attsom
MFA skall hanteras på säkrare avfall.sätt än Förett annat att
därtill skapa den överblick så väl behövs på MFA-området harsom
tyngdpunkten i tillståndsgivningen lagts på Naturvårdsverket som
redan idag har denna roll enligt förordningen miljöfarligt avfallom
export och importtillstånd respektive § 12-tillstånd enligt för-
ordningen.

En förutsättning för tillståndsgivningbyggtatt ett system
överhuvudtaget skall kunna införas tillståndsgivningenär att ges
erforderliga Dessa skall naturligtvis bekostas avfalls-resurser. av
producenten-innehavaren. En prövningsavgift myndig-som ger
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täckamöjlighetlänsstyrelsernaheterna Naturvårdsverket och att
därför införas.sina kostnader behöver

detaljför iinte haft tid ellerNaturvårdsverket har attresurser
regelsystemetföreslagnaadministrativa kostnader detutreda vilka

för dagenskostnadernamedföra. Utifrån bedömningskulle en av
ivilka för övrigtfor MFA,importtillståndprövning ochexport-av

merkostnadtordeavfallsproducenterna,inte fullt täcksdag ut enav
Naturvårdsverket.föruppkommal,2-1,5 miljoner kronor årpå per

informations- ocherforderliga förTill detta kommer resurser
motsvarande arbetelänsstyrelsernasuppföljningsinsatser, samt

MFA-ut-föreslåsmyndighetsuppgifterytterligareandra avsom
Naturvårdsverket dockSammantaget bedömerredningen. att

för avfalls-merkostnadblygsammyndigheternas kostnader utgör en
MFA.innehavaren, utslagetproducenten och tonper

påfungerande byggtväsentliga iTillsynsresurser är systemett
ieffektivitetenTillsynsinsatsernaproducentansvar. avgör systemet.

ingen förutsätt-till tillståndsgivningen,iDäremot det,är motsats
ikunna sjösättas. Verket ävenning för skallatt systemet anser

kost-skall stå foravfallsproducentenl-innehavarendenna del att
i lagendärför införasför tillsynsavgifter börEn möjlighetnaderna.

i miljöskydds-finnsidagkemiska produkter på sättsamma somom
lagen.

väsentligmyndighetsuppgift.Ytterligare resurskrävande aven
uppbyggnadeffektivitet,för funktion och ärbetydelse systemets en

hanteraderapporteringrutiner för effektivare uppföljning och avav
datorbaseratMFA, sannolikt i formmängder system.ettav

konseinnebärasäkerligenkommerProducentansvarssystemet att
serviceförsämradhantering ochkvenser för småföretagen. Dyrare

frånMFArisk för hantering dessauppenbar sämreutgör aven
idagi inledningsskede. Redanverksamheter, åtminstone ärett

branschspeciñkt respektivegränsdragningen mellan vad ärsom
småföretagen. Medicke-branschspecifikt avfall oklar i fråga enom

tillsammansMFA finns risk för detta gårdålig utsortering attav

74



icke-branschspecifiktamed det avfallet till kommunala för-
bränningsanläggningar och deponier.

Naturvårdsverket vill därför framhålla behovet av
informationrådgivning till småföretagen vilka transportörer ochom
övriga hanterare har tillstånd hantera olika MFA.attsom typer av
Även kunskap hur avfallet skall klassificeras behöver förmed-om
las. Denna information bör kunna tillhandahållas bransch-av
organisationer, transportörer, behandlingsföretag, kommuner och

Ävenmyndigheter. detta bör producentansvar bekosta.ett attvara
Ett viktigt problem i dagens MFA-hantering bristenär på teknik-

utveckling, bl.a. beroende på teknik kostnadsskäl aldrigatt ny av
kan konkurrera gammalmodig, etablerad teknik,ut bristen påsamt
behandlingskapacitet, i form regionala lösningar,t.ex. delvisav av

kostnadsskäl delvis också beroendesamma på oklaramen ansvars-
förhållanden. Det föreslagna borde kunna driv-systemet vara en
kraft för ändra detta till det bättre,att förutsättning är attmen en
tidsbegränsade tillstånd införs. Tidsgränsen måste dock i vissa fall
kunna till investeringens storlek, eftersom dyraanpassas och från
miljösynpunkt viktiga investeringar riskerar inte bliattannars
genomförda.

Slutligen bör konstateras konsekvenserna det föreslagnaatt av
systemet är ökade kostnader för MFA-hanteringen för avfalls-
producenterna. Detta är positivt, dels därför kostnaderna idag äratt
för låga i förhållande till de risker detta avfall innebär frånsom
miljösynpunkt p. dagens ambitionsnivå föratt är låg,g.a samt att
inte kostnaderna för alla producenten,steg delstas därförut attav

kandetta drivkraft för minska mängdernaatt MFA.vara en av
Samtidigt finns det risk för för höga behandlingskostnader,atten
framförallt för småföretagen innebär MFA går andra vägar.att
Detta orsakerna till detär ökade behovet tillsyn i deten av av
föreslagna systemet.
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6 Vissa konsekvens-av

bedömningarna aktualiserade

frågor m.m.

6. l Inledning

l detta avslutande kapitel MFA-utredningengör först några allmän-
kommentarer till ide kapitel 5 redovisade konsekvensbe-na

dömningarna. Därefter redovisas förslag till lösningar på några
viktiga problem kommit fram vidsåväl dessa bedömningarsom

vid utredningens överväganden. Det gäller frågorsom egna om
myndigheternas och kommunernas för arbete till-medresurser
ståndsgivning, tillsyn kommunernas framtida roll ochsamtm.m.
möjligheterna till frivillig kommunal verksamhet. förslagEfter om
tidpunkt för det regelsystemets ikraftträdande avslutas kapitletnya
med redovisning vissa frågor utredningen inte har hunniten av som

Ävenbehandla. i andra avsnitt i kapitlet tidenhar för bearbetning
frågeställningar och genomarbetning lagförslag varitav av m.m.

begränsad.

6.2 Kommentarer till konsekvensbedömningarna

i konsekvensbedömningarnaDe engagerade har gjort värdefulltett
arbete under kort tid och förutsättningar.svära Resultatet be-av
dömningarna har varit förvärde utredningen och börstortav vara

intresse för såväl blivande remissinstanser för verksamhetenav som
inom ansvariga myndigheter m.fl. Bl.a. den tidenpressade och
nödvändigheten begränsa antalet har emellertid gjortatt experter att
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ellerrepresentativabli sig fulltkunnatbedömningarna inte har vare
heltäckande.

inriktade påvaritheltharBedömningarna i arbetsgruppen nästan
ochomhändertagandeförreglernadekonsekvenserna nya m.m.av

för arbetetriktlinjernaföljd såvälbehandling. Detta är somen av
Även redovisasbedömningarpositivapersonvalet i omav gruppen.

förutsättningaransvarsförhållanden, ökadegäller tydligaredetnär
konsekvensanalysborde heltäckandeför recirkulering meraenosv,

detkonsekvensersystemskiftets närhelaingående ha behandlat
ifarlighetoch gradenMFA-volymenutvecklingengäller avav

klassifice-definitioner, bättreskärptaavfallet, konsekvenserna av
behandlingstillståndring, tidsbegränsade osv.

påi redovisningen tyderformuleringarFlera att man snarare
påverka detdirektmöjligheterdet regelsystemetsbedömt attnya

relativtnaturlighet funnit demförebyggande arbetet och med-
grundläggandedenkonsekvensernabegränsade än övervägt av-

jfrMFAproducenterinnehavareansvarsförskjutningen mot av
debatten kringpräglat också1.3.4. liknande haravsnitt En syn

principbetänkande.MFA-utredningens
Övervägandena regelsystemetföreslagnadet gäller detnär nya

medriskernautsträckning åti viss ägnats atthar i sin tatur mera
försökaaktivtänkommunalabort det atttransportansvarel
omhänder-ochhanteringgällerutvecklingen detbedöma hur när

med tanke pånaturligtutvecklas. Detta ärtagande kan komma att
nuvarandeisittvalts på grundexperternaatt engagemangav

sig tillhänföri huvudsakerfarenhetderasverksamhet och att
väl. Slut-fungerarnuvaranderegioner därkommuner och system

förknippadärförändring i regelsystemetbekräftarsatserna att en
problem.med

tillborde också ledasyftar dock ochföreslagna åtgärdernaDe en
privati-successivbehandlingsledetmångfald iökad även genom

integreringinsatser En ökadbranschvisasering, nyetablering, osv.
pådärmed aktörerbehandlingskedjan, ocholika led imellan nya
iutgångspunktmedförväntas bl.a.regional nivå, kanlokal och
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SAKABs ägarförhållanden och Cementa Miljötekniks över-nya
tagande GRAAB-KEMI. Teknikutveckling och kan,av uppmuntras
i till i blidag, konkurrensmedel.motsats ett
Mångfald och konkurrens förutsätter, närmare behandlas i detsom
följande, kommunalregionalaäven bolag kommer finnasatt kvaratt
i tillräcklig utsträckning.

En sådan ökande konkurrens i behandlingskedjan kommer, som
också inämns konsekvensbedömningama, leda till bevak-att en
ning från marknaden MFA inte behandlas icke auktorise-attav av
rade aktörer eller sätt olämpligt eller regelstridigt.annat

6.3 Naturvårdsverkets resurser

Statens naturvårdsverk har dels i sin PM 1992-10-06, idels redo-
görelsen i 5.3avsnitt bl.a. redovisat verkets behov förav resurser

kunna fungeraatt ansvarig central myndighet i detsom syste-nya
met.

MFA-utredningen har behandlat frågan SNVs iom resurser
principbetänkandet 8.10avsnitt och konstaterat verketsatt resurser

alltförär begränsade den omställning följersamt att vid ettsom
genomförande utredningens förslag skärper behovet insatserav av
från verket.

SNVs administration det föreslagna regelsystemet,av nya
innefattande särskild tillståndsprövning behandling och slutligtav
omhändertagande exportimport MFA, informations-samt ochav
tillsynsinsatser, bör täckas avgifter i tillstånds-att tas utgenom
verksamheten och därmed indirekt belastar avfallsproducenten,
kostnaderna kan uppskattas till minst 1,2 1,5grovt milj. kr per-
år. Detta blir utslaget MFA 3 kr,ton med tanke påper attca en
behandlingskostnaderna normalt är flera kronor, blygsamtusen
administrativ kostnad.

SNV bör till uppgift i samråd med Riksrevionsverketatt
utarbeta för erforderligaett taxesystem avgifter, Det böruttag av
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tillsynprövning ochlänsstyrelsernashärvid framhållas ävenatt
omfattasmåstenaturligtvis ocksåregelsystemetföreslagnaenligt det

sådant taxesystem.ettav
förslagsitt tidigarevill vidare erinraUtredningen att omom

tids-förMFA-områdetfrån olika delarexpertismöjligt hämta av
påbörjarSNVverket.specialinsatser inommässigt avgränsade

mederfarit, försökharMFA-utredningenenligt vad attdärtill,
riksexperterkommunerlänsstyrelser ochutnyttja personal som

särskilt utpekade områden.inom

Avgiftsbeläggning6.4 Tillsyn -

tillräckligtkonsekvensbedömningarna ärviktig attEn slutsats enav
föreslagnadetavgörande förblireffektiv tillsynomfattande och om

ökadekommer krävaDettablir hållbart.regelsystemet attnya
iuttryckkommit till klartocksåDetta hartillsynsresurser. synsätt

utredningen.inomdiskussionerna
detbörsådanaförringa behovetförsökaUtan att resurserav

ochaktiverastillsynen kanfinns exempeldetunderstrykas attatt
lokalutformadriktigtpersonalökningar. Eneffektiviseras utan stora

Utbild-stödåtgärder.regionalaochberoende centralatillsyn är av
böravfallsplaneringenkommunalaviktiga. Denningsfrågorna är

lnterkommunaltrationell tillsyn.förökat stödefterhand ett enge
till-med andrasamverkanmöjligt liksombörsamarbete envara
till-utvecklaföryrkesinspektionens insatsersynsformer, attt.ex.

bestämmelsernasamband medarbetsmiljöområdet ipå att omsynen
1993.januarilkraft denträder iinternkontrollarbetsgivarnas s.k.

reservation inteocksåi sammanhang görasDet bör detta en -
belasta dettendensernagäller tillsyndetbara när attmot nya-

från dessabortseochbehovmed attstorasystemet resurserav
De ak-vid dagensutsträckning gäller redanbehov i system.stor

förändringen.alltid tillintehänför sigtualiserade resurskraven
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Oberoende MFA-vilket regelsystem gäller ställer säkerav som en
hantering krav effektiv tillsyn.pâ

ochhindrar frågan för tillsyn viktigDetta inte äratt resurserom
trovärdighet.kanske för föreslagna Enavgörande det systemets
utnyttja möjlighetergrundläggande fråga i detta sammanhang är att

avgiftsbelägga enligttillsyn enligt LKP på MLsättatt samma som
och därvid till avgifterna verkligen förs till tillsynsverk-att attse

inte kostnadstäckning.samheten och utnyttjas till allmän l detta

hänseende vill MFA-utredningen anföra följande.

I 15 § lagen 1973329 miljöfarliga fannshälso- och varorom
bemyndigande föreskriva särskilda avgifterför regeringenett att att

skulle avgifteri ärenden enligt nämnda lag. Sådana kundetas ut
registreringansökan, undersökning eller beslut beträffandeavse

eller godkännande årsavgift upprätthållandeviss eller förav avvara
tillstånd.

År 1983 tillsattes utredning, Kemikommissionen, meden upp-
drag frågor användingen kemiskaöver kontrollen överatt se om av
produkter. Kommissionen föreslog sitti betänkande Kemikalie-

198477,kontroll, SOU avgifter, tidigare varitvadutöveratt som
möjligt, även skulle kunna för det allmänna kemiska produkt-tas ut
området. Den avgiftsbelagda verksamheten hos myndigheten kunde

enligt Kommissionens förslag tillståndsprövning, upprätt-t.ex.vara
hållande tillstånd, registering och andra sådana åtgärder samtav
den allmänna kemikaliekontrollen. uppfattningKemikommissionens
delades vid efterföljande lagstiftningsarbete departementschefen,av
proposition 198485118, 5.30, och den föreslagna utvidgningen
infördes i den lagen.nya

Bestämmelsen infördes 18 1985426i § första stycket lagen om
kemiska produkter. Enligt denna kan regeringen eller myndig-den

het regeringen bestämmer föreskriva avgifter för myndig-som om
heters verksamhet enligt lagen. Regeringen stödhar med dettaav
bemyndigande 1986199meddelat bl.a. förordningen avgifterom
för kemikalieinspektionens verksamhet.
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MFA-utredningens och för sig inteslutsats således det iär att
skallkrävs ändring förnågon i lagen kemiska produkter detattom

möjligt avgift för tillsyn enligt denna lag. Däremotatt ta utvara
krävs det bemyndigande finns i lagen utnyttjas. Ettredanatt som

bemyndigande finns 69 § miljöskyddslagen. Enligtmotsvarande i

denna paragraf bemyndigandehar emellertid regeringen även att
överlåta till kommunen avgifter. Villmeddela föreskrifteratt om

regeringen skall möjlighet enligt LKP, dvs kunnahaattman samma
överlåta till skallkommunen bestämma exempelvis denatt taxa som

för enligtgälla miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet lagen,

18måste § första kemiska produkter kompletterasstycket lagen om
med uppfattning såbestämmelse härom. Det utredningensär atten
bör ske. Vad anförts ligger i linje vad utredningenhar medsom nu

för 199101 kankommunernas arbete god livsmiljö Mom en
1993.föreslå iväntas komma sitt betänkande i januari Ut-att

redningarna ihar samrått denna fråga.

ochDet bör i sammanhanget motsvarande funktionernoteras att
MFA-företagenskostnader i dag i många regioner infogade iär

och alltså redan betalas MFA-producenterna.taxor nu av

6.5 för frivilligroll.Kommunernas Former

verksamhet

i tidigare kapitel framhållits betydelsenUpprepade gånger har av
fortsatta Sådana insatseroch eventuellt kommunala insatser. ärnya
viktiga bl.a. för bibehållen konkurrens, för tillräcklig flexi-en en
bilitet i för successiv förändring företagsstrukturochsystemet en av

m.m.
Konsekvensbedömningarna bekräftat Problemhar detta. med

småföretag 6.6.har särskilt påpekats jfr avsnitt Den speciel-m.m.
kostnadssituation ikan uppstå glesbygdsomrâden medsom
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begränsat underlag i för sigoch generellt regional-är ettsom-
politiskt problem har också uppmärksammats.-

Parallellt med ökad mångfald och konkurrens behövs deten
också närmare har utvecklats i principbetänkandet 93-94sidsom-

ökad samverkan mellan företag och kommun för totalten att setten
bra MFA-hantering skall komma till stånd. Förhoppningsvis bör ett

regelsystem successivt medföra öppningar för sådantnytt nya
samarbete. Kommunerna imåste dessa möjlighetsammanhang ha

utifrån grund det regelsystematt än föreslåsagera en annan som nu
bli avskaffat.

En första förutsättning för vad exemplifierats skallatt som ovan
bli verklighet är nuvarande kommunal-regionala bolagatt m.m.
kommer finnas kvar i tillräcklig omfattningatt och under tillräckligt
lång tid. Detta är självklart särskilt viktigt under övergångstid,en
innan företagsstruktur har hunnit form, det ärtaen ny men ur
konkurrens- och mångfaldssynpunkt viktigt på längre sikt.även Det
bör också finnas möjlighet för kommuner frivilligt sigatt ta an ny
sådan verksamhet antingen breddstörre ellerav genom mera
selektiva insatser.

Renhållningsfrågor har länge varit kommunal angelägenhet,en
särskilt vad gäller hushållsavfall. Från den l januari 1986 gäller
också enligt renhållningsförordningen 0990984 kommunaltett

i fråga bortforsling miljöfarligt avfall.ansvar om av
6I § renhållningslagen stadgas regeringen beträffandeatt annat

avfall än hushållsavfall får föreskriva det skall forslas bortatt
kommunens försorg och kommunen skall tillsegenom att att av-

fallet slutligt omhändertas. Vidare bemyndigas regeringen att
överlåta till myndighet eller kommun meddela föreskrifteratt

5härom. l § renhâllningsförordningen bemyndigas kommunfull-
mäktige meddela föreskrifter innebärandeatt avfall änatt annat
hushållsavfall skall forslas bort kommunens försorg ochgenom att
kommunen skall tillse avfallet slutligt omhändertas. 9I §att ren-
hållningsförordningen föreskrivs avfall vilketpå förordningenatt
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1985841 miljöfarligt avfall tillämplig skall forslas bortärom av
kommunen.

förMFA-utredningen har föreslagit omfördelning ansvareten av
hantering miljöfarligt avfall det kommunalabl.a. innebär attav som

avskaffas. föranleder ändringar i renhåll-Dettatransportansvaret
ningslagen renhållningsförordningen. ändringar erfor-och De som

6dras dels § renhållningslagen 5 § renhållnings-är ochatt
förordningen ändras på så sådant avfall förordningensätt att som
1985841 miljöfarligt avfall tillämplig undantas frånär påom
paragrafernas tillämpningsområde, 9 §dels renhållnings-att
förordningen upphävs.

Utredningens förslag till omfördelning för han-ansvareten av
tering miljöfarligt avfall inte avsedd hindra redanär attav upp-
byggda fungerande mellanlagring.och väl anläggningar för t.ex.
Det skall alltså i fortsättningen möjligt föräven kommun attvara en
frivilligt påbörja eller fortsätta Kommunenssådan verksamhet.

agerande får emellertid frivillig och ibygga helt på grund skenu
konkurrens med andra aktörer på området. För kommunensatt
verksamhet inte skall strida kommunallagen krävs emellertidmot
författningsstöd. Härför behövs ändringar i renhållningslagen och

renhållningsförordningen. Erforderliga ändringar skulle kunna ha

formen paragraf i renhållningslagen vilken det framgårav en ny av
bortforsling avfalloch slutligt omhändertagande miljöfarligtatt av

får handhas kommunerna. paragrafDenna skulle dessutomav
innehålla bemyndigande för regeringen överlåta åtett att en myn-
dighet eller åt kommunerna meddela föreskrifternärmareatt om
sådan verksamhet.

6.6 företagSmå verksamheteroch andra

principbetänkandet 8.5.3I avsnitt osäkerhetenunderströks vad

gäller MFA-hanteringens funktioner vid små företag och andra

mindre verksamheter vid begränsning det kommunalaen av an-
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Denna osäkerhet återspeglas i konsekvensbedömningarna.svaret.
Där uttrycks avfallstark för hanteringen miljöfarligadeten oro av

iuppstår dessa kategorier.som
Det kan denna bakgrund konstateras problem-detta ärmot att ett

område där diskussion och analys i utredningsarbetet inte har
kunnat föras fram till slutlig lösning.någon generell Någon sådan
behöver kanske inte heller eftersträvas. lokala förhållandenaDe
varierar och omfattningen kommunernas service kan reglerasav
inom för den kommunala avfallsplaneringen.ramen

Även principen bör småföretag fulltgälla harattom m.m.
för sitt MFA förmåste denna sektor samverkansformeransvar

sökas från de utgångspunkterna enligt vad i avsnittantyttsnya som
6.5. Särskilda problem kommer förknippade in-medatt vara
formationsflödet i anslutning till småföretagens MFA.

Ett viktigt förhållande i sammanhanget kommunernaär att
behåller sitt för samla in iMFA hushållsavfallet ochattansvar se
till detta hanteras enligt de regler gäller för MFA. Detatt som -
finns i anslutning till detta konstaterande anledning påpekaatt att
viss osäkerhet i olika sammanhang kommit till uttryck vad gäller
reglerna för hantering det MFA samlas delav som som en av
hushållsavfallet. Detta MFA är undantaget från förordningen om
MFA och regleras enbart renhållningslagen och renhållnings-av
förordningen. Därmed saknas för denna kategori fram till dess att-
det i insamlad form faller under MFA-förordningen specifika-
regler inriktningmed på avfallets miljöfarlighet. Det finns också
anledning på påpeka den oklarhet ansvarsförhållandenaatt nytt om

råder beträffande s.k. icke branschspecifikt avfallsom m.m.
Kommunerna bibehåller även för den kommunalaansvaret

avfallsplaneringen och för tillsynen med möjlighet till föreläggande

åtgärder i syfte få till stånd tillfredsställande MFA-han-attom en
Äventering. det förännu tidigtär dra några slutsatserattom om

den första omgången avfallsplaneringen kan det konstateras attav
det såväl i principbetänkandet i det föregående har funnitssom- -
anledning peka på behovet utveckla planeringen tillatt att ettav
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samordning jfröverblick och ävenkraftfullt instrument förmera
planeringsprocesskonstruktiv3. aktiv ochkapitel 5 bilaga Enoch

planen.viktigare den formellasannoliktär än
kombinerade miljö-pekarfinns utvecklingslinjerDet motsom

begränsadeföretag ihushåll frånMFA från såvälstationer där som
in-sådanavgift Förslaghand.mängder och mot tas om enom

miljöstationerbemannadeBehovetaktuell i Norge.riktning är av
stöldbegärligt på grundavfallet blirredanökar t.ex.att avgenom

utgångspunktutveckling kanåterbetalningspremier. Denna vara en
service-kommunernasdiskussion avgränsningenför fortsatt avom

roll m.m.

införande regler6.7 Tid för av nya

8.6.3 innebäravsnittframhållits i principbetänkandetSom redan
skeomställning måstepåtagligförändrat regelsystemett somen

detaljeradede över-bekräftats ocksåsuccessivt. Detta har av mera
gjorts.väganden harsom nu

tidigtgenomföras sådockfaktiska lagändringarna börDe m.m.
i företags-riktlinjerna får genomslagmöjligt, deså attsom nya

tidtill behovetMed hänsyn bl.a.omvandlingstrukturens avm.m.
rådföreskrifter, allmännaför utarbeta kompletterandeatt m.m.

lagändringarnaför ikraftträdandelämplig tidpunktbedöms varaav
1 1994.den juli

frågor8 Vissa övriga6.

6.8.1 importExport och

diskuterats konsekvensernautredningsarbetet harI slutskedet avav
kombinationexportrestriktioner i medtill skärptatendenserna

behandlingsföretagen. Detiutvecklingen ägarförhållanden m.m.av
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har därvid framhållits Baselkonventionens bestämmelseratt att
till destruktion eller deponering inte får ske behandlings-export om

kapacitet finns inom landet, kan leda till risker för nationella
monopol och därmed bl.a. minskat tryck teknikutveckling.på Dessa
risker begränsas enligt SNVs tolkning, vid bedömningattav man,

nationell kapacitet föreligger även bör beakta kvalitets-av om
aspekter på behandlingsmöjligheterna.

En långtgående begränsning importmöjligheternaochexport-av
kan omöjliggöra det nordiska samarbete tidigare förutsattsharsom
jfr SOU 199245, sid 43, och begränsa möjligheterna för t.ex. en
viss specialisering inom respektive nordiskt land. Ett natio-snävt
nellt agerande kan tvinga fram investeringar både ekonomisktsom
och från miljösynpunkt visar sig olämpliga vid utveckling meden
långsiktigt minskande MFA-mängder.

6.8.2 Vissa kvarstående frågor

I principbetänkandet SOU 199245 nämns vissa frågor med
hänvisning till fortsatt utredningsbehov Dessa och ävenm.m. nya
frågeställningar har kommenterats i remissmaterialet. Det intehar
varit möjligt i den avslutande utredningsetappenatt belysa dessa
frågor. Det bör ankomma på miljö- och naturresursdepartementet
eller berörda myndigheter bedöma behovet initiativ i dessaatt av
sammanhang.

Som exempel på avsedda frågor kan nämnasnu

Deponeringsstrategier behöver utvecklas. sid 66.- -
Deponeringsavgift eller lösning detnär gäller det lång-annan-
siktiga för deponier. Avsnitt 8.9.ansvaret -
Arbetsmiljöfrågor bör övervägas vidare i samråd med Arbetar--
skyddsstyrelsen. Sid 6465.-
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i frågainitiativeventuellaoch centra-övervägandenFortsatta om
99.Sidinsatserorganisatoriska -

Naturvårdsverketmedi samrådövervägandenFortsatta om en
100101.MFA-delegation. Sid-
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OlofPeryttrandeSärskilt av

sUusmanns och InesHåkansson

Läsanvisning.

förelåg vid slutetdeyttrande baseratsärskilda texter avärDetta som
decemberden 9referensgruppenpolitiskasammanträdet med densista

utred-däreftereventuellatilltagitssåledes intehar1992. Hänsyn av
gjorda justeringar.ningen

på utredningen.Vår grundläggande syn

osäkertbristfälligt ochavseendenmångaivilarUtredningen ett
tillmotiveringarnödvändigafalli flerasaknasI utredningenunderlag.

bredare,intekanUtredningen utanförs fram.förslagde ensom
grund förtillläggas ettanalysfördjupandevidgande och mera

tillinställningkritiskadennaförändringsarbete. Trotsomfattande
idelförslagenmångabakomställaviutredningen kan avoss

utredningen.

fort-möjligtdet ävenär attanalysdetfrämst saknarVad vi är omaven
avfalls-utifrån renodlatproblemen ettoch lösasättningsvis angripa

regel-stället byggainödvändigtdet inte attperspektiv eller är uppom
generelltifarlighetproduktensutifrån ettellerämnets merasystemet

perspektiv.

grundläggandeyttrande vissasärskildai dettakortfattatVi redovisar
ochföreslår prövning ut-sådant regelverk och attsynpunkter enett

ståndtillkommaskall snarast.ideskissdennaveckling av
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påBehovet avfallsfrågorna.av en ny syn

råderDet bred politisk samstämmighet samhället behöveratten om
åtgärdervidta syftar till förebygga förekomsten skadligaattsom av

kemiska Måleti produkter, och restprodukter. för dessaämnen varor
åtgärder bland användningen inteär kemikalier skall skadaannat att av
människors hälsa eller upphov till skador naturmiljön, sigge vare

långkort eller sikt. nå målenRedskapen för bland olikaäratt annat
lagar. Lagar historiskt utvecklats för skilda behov. Lagenmötaattsom

kemiska produkter, arbetsmiljölagen, miljöskyddslagen ellerom
renhållningslagen kan exempel denna indelning.anges som

avfallsområdet utgångspunktenFör gäller flera lagar. traditionellaDen
för dessa avfall föreliggerär och lagen sikte restrik-att ett atttar ge
tioner få fåför hur detta skall eller icke hanteras.

Vi svårigheterbetydande fortsättningsvis utveckla effektivtatt ettser
verktyg för samhällets från sådaninsatser i form regelsystemettav en
utgångspunkt. Avfallet bör våristället enligt uppfattning ettses som
stadium för produkt eller och varvid lagstiftningenämne bören mera

helhetsperspektiv tidigare.änettses ur

Sår-lagstiftning för avfallMFA.

Utredningen har ifrånangripit problemet miljöfarligt MFAmed avfall
traditionellt föreslåGenom skärpningar det försynsätt.ett att nu av

MFA gällande regelverket åtminstoneutredningen sig ha löstanser en
del problemen.av

Redan i det första sammanträdet och därefter helaunder utrednings-
arbetet har vi hävdat detta traditionella problemetangripasättatt att

lagstiftning och andra regler för MFA, förutsätter attgenom en som en
avfallssituation föreligger, vilar högst osäker grund.en

Frågan något skall MFA det enbartavgöresom anses som av
innehavaren. såledesDet innehavarenär väljer skallsom om varan
hanteras enligt det regelsystem gäller för MFA eller de reglersom om

förgäller insatsvara eller produkt skall gälla. Detta kan tillledasom en
godtyckligt eller medvetet val helt vilket regelsystemett styrsom som

skall tillämpas.
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Det har vid olika tillfällen reglerslagits fast inte för MFAdetatt genom
går föreskriva i uttjänt elleroch för sig överblivet eller ämneatt att ett
produkt där särskilda föreskrifter borde för omhändertagandetgälla

sådantdärför kan bestämmas ingreppavfall. Ett till karaktären iettsom
föreslår utredningen §ändring i 13 i lagenrättannans genom omnu en

kemiska produkter.

Ändringen har föreslagits i mycket skede utredningsarbetet.ett sent av
Någon utvecklad argumentation har inte visats till stöd för varför det

sådan ändring ändraskall den gällande principen förattgenom en
hinder för ingrepp i rätt.annans

Den föreslagna lagändringen löser inte det grundläggande problemet.
kvarstårHuvudproblemet någoti form den inte vill kalla förattav som

avfall eller MFA inte heller kan tvingas hantera detta efter de regleratt
Ändringengäller för avfall eller vårMFA. uppfattningenligtärsom

endast kosmetisk och egentligt praktiskt värde för alla demutan som
inte frivilligt tillämpar regeln.

Om eller så såvälprodukt bestämmesämne avfall saknas iett en som
gällande i det utredningen föreslagna regelsystemet bestämmel-som av

återvinningför vilken grad eller produkten skallämnetser av som
genomgå för det skall föras kategoriseringen avfall.att ur som
Återvinningen beståkan idag enbart omklassifi-pappersmässigav en
cering och helt regelverk kommer därmed gälla. inteDetta ärett nytt att
tillfredsställande.

Enligt vår gåruppfattning intedet omfattande kompliceradeutan nya,
och säkerligen svårhanterligavid prövning juridiska regler atten mm
fortsätta den inslagna för lagstiftningen. måstevägen En vägannan
väljas. frånEn omställning angripa via vad kallas för avfall tillatt som
via definierad farlighet bör förberedas redanen nu.

Oavsett eller produkt kallas förämne insatsvara eller avfallettom en
bör reglerna utifrångenerella Utgångspunkten måstefarligheten.göras

det behövs frånsärskilda föreskrifter miljö- och hälsoskydds-attvara
synpunkt. Ett eller produkts hanteringämnes och omhändertagandeen
måste bygga graden farlighet, där inte minst halt och volymav av
farligheten sådanbeaktas. Principen för lagstiftning finns i formen

lagen kemiska produkter 1985426. LKP. Vi beklagar att ut-av om
redningen inte denna möjlighetprövat utreda omställning medatt en en
sådan här skisserad inriktning.

föreslårVi sådan utredning stånd.kommer tillatt cn
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Miljöskyddslagen.

miljö-skärpningarochförändringaruttalanden tillUtredningens av
utformadepassivtförärriktningigår visserligen rättskyddslagen men

konstruktivtföga attDet ärlångt borde.så degår helleroch som
miljöskyddskommitten,tilldetaljförslagenutarbetandetöverlämna av
miljöbalk.samladframparallellt medarbetar att ta ensom

produkterochkemiskamånga ämneninnehåller somsamhälleDagens
konsekvensernegativabetydandetillledafelaktigt kanhanterasdeom

000uppskattningsvis 20 ämnenidagfinnsmiljön. Detochhälsanför
cirkaförekommerSverige. Detbruk ipraktisktmarknadsförs försom

ochmaterialmängdiprodukter,kemiska som an-000 varor50 stor
rimligtkan inte attDetindustriellaolikaradi varavänds processer.en

ochdessaförhanteringsregler annatett merabygga systemett avupp
enbart denmedprodukterochprincip ämnenför irestriktivt samma

förbrukade.elleruttjäntabetraktasinnehavarendeskillnaden somatt av

miljö-förarbetsplanenellertid-siginteerfaritvad viAv vareger
lagstiftnings-analysnågon djupareförskyddsutredningen avutrymme
miljöskydds-intedärförtordeavfallsområdet. Detfrågorna genom

viomställningdenanalysskekommaförsorg somkommittens att aven
slutsatserutredningensMFAVissautredas närmare.behöver avmenar

omställningsutredningsådanförinombör vägas enramensamman
omgående.ståndtillkommabörvi menarsom

avfallsfrågantilltillstånd kopplas attpå materialbalansKrav -
löses.

skallverksamhetmiljöfarligbedriverdeställas kravbörDet att som
redovisningmaterialbalansMedmaterialbalans. avredovisa enavsesen

i formutflödet rest-ochenergiråvaror och varor,inflödet etc avav
Material-ochluftmark,tillutsläpp vatten.avfallprodukter och samt
utinsåledes ävenoch utöverflödetförredogöraskallbalansen -
aktuellaåtervinning i detochlagerhållninginnehålla uppgifter om

givetvis utflödet störstharsammanhangetaktuelladeIsystemet. nu
intresse.
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koncessionsnämndende synpunkterUtredningen har inte övervägt som
miljöskyddslagen.skärpningbeträffandei sitt remissvarlämnat aven

låta behandlings-dettillmöjligheteni remissvaretdiskuterarDe att
föremål föranläggning,frånskall avfall ärföretag emotta somensom
tillstånds-medsökande iskulletillståndsprövning, visst sätt vara

ärendet.

skallsådan den volym MFAordningmedEn viktig ärpoäng att somen
Behandlings-tidigs skede.diskussion itillhand kommer etttas uppom

för-Vi finner dettaidentifieras.och aktörskedjankapaciteten klarläggs
medprövades tillsammansdettaintressant och skulleslag gärna attse

utred-har förordat isyfte, vimeddelvis lösning somsammaen annan
yttrande.särskildaredovisar i dettakortfattatningsarbetet och visom

förföreskrivatillmöjligheternaUtredningen borde ha övervägt attatt
redovisningskallproduktionenvidproduceras och blirdet över ensom

blanddriftvillkor bordehand. Somhur det skalllämnas etttas omom
med god-överenskommelseföretaget kan visagälla attannat enenupp

hurgivetvis redovisasDärtill skallför restprodukterna.känd mottagare
hand.produkterna slutligt skall tas om

och hante-sådan antal fördelar. VolymenordningMed vinnes etten
till-vid prövningentydliggöres redanringen restprodukterna omav

Omhändertagandetstånd identifieras.för Aktörskretsenverksamheten.
kalkylstadiet i företaget. Iochblir realitet redan planerings-en

överenskommelseförening med i förväg hakravet att om
återkommandeföromhändertagandet skapas förutsättningar över-

avfall iåtgärder minimera uppkomstenväganden olika för att avav
Återvinning Omhändertagandet förstimuleras.produktionen. utsätts

konkurrens.

kontrollmöjlig-Planeringen underlättas ochomhändertagandetav
tvåpris-leda tillheterna avfallströmmarna ökar. Ordningen kanöver ett

kontrakterade,ligger inomför omhändertagandet där det lägresystem
för övrigaföranmälda högre kommer gällervolymer medan attett
fråganinte helleravfall. Med här skisserade behöverdet synsättet om

något betydelse iavfall avgörandei flödet blirnär somsamma
dagens system.
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hanteringeffektivforinnehavareansvarProducent en-
farlighet.gradefter av

medsamordnas ut-fördel ettmedkanskisseradehär systemetDet
skulle kunnanågot närmastDå viproducentansvar.vecklat somavser
måsteskyldigheter görasInnehavarensinnehavareansvar.förkallas ett

övergångenmåste ansvaretinnehavare varaVid byte aventydiga. av
preciserat.ochtydligt

skallhanteringsreglersådanautformningen varavidUtgångspunkten av
kemiskadenbeaktandemeddå särskiltochfarligheter avgraden av

regel-med separatordningennuvarande ettDensammansättningen.
tillfreds-inteMFA ärförheltoch annatinsatsvarorför ettsystem

ellermodell förbildakunnabörprodukterkemiskaställande. Lagen om
sådant syfte.tjänaförutvidgas ettoch attkompletteraskunna

principenbyggerregelsystemövergång tillförordar ettVi somen
med innehavareansvar.

på garantier.tillstånden kravTidsbegränsning av -

föreslår utred-såteknikbästaanvändningentillstimulerasyfteI avatt
detår. Närfemtilltidsbegränsastillstånd skallsamtliganingen att

behandlingmellanlagring,tillstånd förgäller transporter,exempelvis
sådanställasökandenskall dessutomomhändertagandeslutligtoch

anspråk förikanåterkallas,tillståndet tassäkerhetgodtagbar omsom,
åtagandet.fullgörandetdet rätta av

överslags-möjligenkanfemtidsgränsKonsekvenserna enav
Däremottransportsektorn.rimlig förochöverblickasmässigt somanses

behandlingformiverksamheterförsådan tidsgräns aveffektenär av en
Ensvårarebetydligtomhändertagande att om.greppslutligtoch

kostnads-kraftigtblirgenomföresdetförslagetslutsats ärgiven att om
tillämpanödvändigheten atttilllederdet avFrämstdrivande. attgenom
behand-högremedavskrivningstiderekonomiskabetydligt kortare

tilllederdetklarlagthellerinte attföljd. Det ärlingskostnader som
MFA.omhändertagandemiljöriktigareförmöjligheter avett
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utredningen underlagInom har i denna del inget helst presenteratssom
ingaslutsatser. ekonomiska kalkyler,till för utredningensstöd Inga

garantiåtagandet.beskriva kalkylmodellförsök för beräkningatt en av
Även uttryckvi delar den ambition tillkommer genomsomom

så oansvarigt inteförslagen denna del, finner vi deti närmast att
någon administrativa ellerbedömning de ekonomiska,redovisa av

omhändertagande- och miljömässiga konsekvenser ettsom
genomförande förslagen leder till.av

nödvändigt förslag denna del för-Vi det helt utredningens iattser som
konsekvensbeskrivs kompetent eventuelladjupas och innansättett

ändringar regelsystemet introduceras.i

hushållsavfalletMFA ansvari kommunens-

behållerUtredningen kommunerna för samlasitt inatt attanger ansvar
hushållsavfalletMFA i och till detta hanteras enligt de reglerattse som

gäller för avsnittet 6.MFA Detta intryck inga problemett attger av
råder. Såeller oklarheter emellertid fallet.inteär

Förordningen 1985841 miljöfarligt avfall, FMFA, i § 4 attom anger
förordningen ingår beståndsdelinte gäller miljöfarligt avfall inär som
hushållsavfall renhållningslagenenligt § första 1979596.1 stycket i
Av detta följer de hanteringsregler gäller för MFA medatt ut-som
gångspunkt hushållsavfalli FFMA de gäller inte farligheten ioavsett
detta.

Utvecklingen det gäller från hushållen gårhanteringen avfallnär motav
ökad sådan. mångaseparering och tidigt etablerad l fall sker redanen
idag i fastigheten sortering och samling miljöfarligt avfall.separaten av

ÄrOsäkerhet råder vilka regler gäller för detta MFA. detom som en
beståndsdel hushållsavfallet eller inte Gäller FMFA eller inteav
Praxis växlar. Utredningen inget svarger
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hushållsavfallet hålls ifrågasättasDå torde det inte kunna attoseparerat
renhållningsskyldighetenkommunaladet kommunen denär genom

och behandlingen. Närhar för insamlingenansvaret ennusom
hakommuneninte lika självklart.separering MFA sker det Ansesärav

delen MFAseparering beroendegraden attoavsettansvaret ansesav
såhushållsavfallet problemenbeståndsdel finns bland annaten avvara

så någonstansskalli flödetgäller ochmed FMFA attatt senare
å exempelvisgälla. Om andra sidankommaFMFA regelverket ettatt

beståndsdelfastighetsnivå inte betraktasMFAseparerat avensom
ochmed desshushållsavfallet gäller givetvis direkt FMFA transport-
hardiskuterasgrunder kan dethanteringsregler och goda vem som

ansvaret.

utrednings-påpekas kommunen,bör i sammanhangetDet att om
möjlighetautomatisktgenomföres, inteförslagen transporteraattges

årtillståndsgivningen 5förfristernaMFA och de föreslagnaatt
ocksåfullgörandetför detskall ställaskrav säkerhet rättajämte att

olämplig.finner vi klarordningDennaomfattar kommunen.
det MFArättighetgenerellKommunen bör att transportera somges en

från hushållssektorn.faller

framutredningen läggerrenhållningslagenändring iförslag tillDe som
ord, endastutredningenstillförsäkrar, medhelt otillräckliga. Deär egna

verksamheten inomförfrivilligtmöjlighetkommunerna taatt ansvaren
vår självklarhetuppfattningområdet. enligtMFA Det attär en

formellaför denställföreträdarerolli dess naturligakommunen som
korrekta inne-nödvändiga ochhushållet, fullgöra detskallinnehavaren

behand-effektivmiljöriktig ochsäkerställasyftehavareansvaret i alt en
årensbeståndsdel hushållsavfallet MFA. Deling den i är senastesomav
dettarättighet intetillförsäkrad frivilligerfarenheter visar att geren

utfall.

våra återkommandeofullständigVi utredningen trotssom,varaanser
och MFA-påpekanden förhållanden gäller kommunernavaddessaom

för-elleravstått från kommenterautvecklathanteringen, helt att mera
hushållsavfallet.lösa problemen med MFA isöka
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Sverige.i forkonsekvenserInternationella regler -

kommitklarläggandenvissaharskedeutredningsarbetetsUnder senare
i dettamotivbärandeMFA. EttEG förinomregelverketbeträffande

Gränsöverskridandeprioriteras.närhetsprincipentycks attvara
princip inteiBaselkonventionenenligtskallmed MFAtransporter

behandlingskapacitet.tillgängliglandet finnstillåtas inomdetom

inriktning. När-haftdelvisharMFA-politikensvenskaDen annanen
specialiseradföretableradvisserligen atthetsprincipen finns enmen

visstsåstånd krävs dettill ettskall kommabehandlingmiljöriktigoch
ellerlandetbehandlingskapacitet iriktigmiljömässigtSaknasunderlag.

förprincipså skall iutomlands exportsådan kan finnas om-bättreen
medges.händertagande

beroendeheltprövningendiskuterats är avvaranSom av omovan
inne-Väljernågotelleravfallmiljöfarligt annat.kallas förinnehavaren

hinder förprincip ingaså ifinnsinsatsvarakalla det förhavaren att en
gällandesådan aktivitetfördeellersig transportexport enomvare

iakttas.reglerna

specia-alltmergårMFAomhändertagande motUtvecklingen för enav
givnadeninomföljerDäravbehandling.återvinning och attliserad

mindre.ochmindredelflödenaavgränsadeblir olika vältotalramen
förbehandlinginsatttidigtkvalificerad ochFlödena inriktas engenom

etableradland finnsdå iOm detbehandlingssätt.respektive ett enmot
omhänder-förkanväsentligtalltibehandlingskapacitet svarasom

behandlingsaktörerna attså kommerflöde,landets MFAtagandet av
marknad.slutenregelverkstöd EGsmed att enageraav

och för sigiaktörersedan dessaspel. HarheltKonkurrensen sätts enur
ned-ekonomisktbehandlingskapacitet ärbred, ospecialiserad som

väl under-fungerande ochålderstigenskriven och med än menen om
så intemedgeslösning export.tekniskhållen acceptabeloch därför

konkurrerandeelleralternativenspecialiseradeheller kan de annan
något slag.erhåller subventionersåvittaktör de inteetableras av

sådan situation.iinSverige vägför ärtalarMycket att en

97



deledstjämanvaritländernanordiskademellan somsamverkanDen
dennaMFA hotasomhändertagandetgäller avdetåren avnärsenaste

behandlings-moderninteför sigstår och utaniSverigeutveckling.
behövabehandlingskapaciteten attkommerFrågan hurärkapacitet.

tillämpas ävenskallEG-regelsystemetförändraskunnarespektive om
möjligheternaanalyseratborde haUtredningenländerna.nordiskade

behand-nordisksvenskmiljöriktigutvecklavidmakthålla och enatt
förutsättningar.från dessautgångspunktmed nyalingskapacitet

klassificering.Förbättrad

tillförslagframläggerutredningen ensammanfattningen attI anges
för-Fråganvilse.läsarnaföra enomDet ärklassificering. attförbättrad

utredningen.berettshar inteklassificeringbättrad av

kortinomNaturvårdsverkStatensdetske är attkommer attVad som förteck-vägledandedenändringtillförslagredovisa avettkommer att
fortsättadärefterskallarbeteVerketsavfall.miljöfarligtningen över

EGzstillanpassningmedblandrevidering annatfördjupad enmed en
klassificering.

stånd.tillkommerklassificeringförbättradangeläget attDet är en
vårenligtkanDetfarlighet.gradengivetvis byggamåste avDenna

generellaframtaattstörreinte nyttan avmening övervägas voreom
produkter änochmiljöfarliga ämnenförhanteringsreglerselektivaoch

minstinte motDettaMFA.klassificeringenfrågornadriva avatt om
fallerstår ochklassificeringsreglernatillämpningenbakgrund att avav

någoteller annat.avfallnågot förkallaväljerinnehavaren attom

konkurrens.ochpå integrationSynen

utredningen attanförunderlagnågotUtan presenteraatt

blförväntasbehandlingskedjankaniledolikamellanintegrationökadEn
och CementaägareförhållandensAKABzsiutgångspunktmed nyaa

GRAAB-KEMI.ÖvertagandeMiljötekniks av
ocksåbcltandlingskedjankommer,ikonkurrens somökandesådanEn

mark-frånbevakningtillledakonsckvensbedömningama,atti ennämns
elleraktörerauktoriseradeickebehandlasinteMFAnaden att avav

rcgelstridigt.ellerolämpligtsättannat
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tillkommerintegration, denVi delar En ökadinte denna om nusyn.
många fallikankonkurrensstånd, ökadfall inte tillvarjeleder i snarare

ökademotiven för denanfördadefallerDäravbefaras.motsatsen
behand-tveksamtvidaremarknaden. Detbevakningen frår är om

finnsdiskuteratsharmiljöpoliser. Somlingsaktörerna skall ovanagera
monopoliserashanteringen MFAförriskerdet i betydandestället att av

sker.inteverksamhetenutvecklingen inomnödvändigaoch denatt
måste vidare.analyserasdelståndpunkter i dennaUtredningens
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vStaffan NorbergSärskilt yttrande av

MILJÖFÖR SÄMRERISKBILLIGARE HANTERING -
producentansvarverkligtgenomför ett

SAMMANFATTNING

på minskastyrmedel förförslagDet saknas konkreta attnya
miljöfarligt avfall ivaruproduktionen produkter genererarav som

slutet produktens livscykel.av

klassasvad skaDen mycket viktiga förteckningen över somsom
arbete.miljöfarligt sidan utredningensavfall har legat vid om

i praktikenslutbehandlingssteget ersättsEtt statligt imonopol av
billigare ellerprivata hanteringenmonopol, vilka varken gör

miljömässigt bättre.

föreslås förbätttraDen modell kanmed innehavaransvar som
tillstånds-hanteringen förutsättning ochavfall underendast attav

tillsynsresurser samhällets kontrolltillförs fall riskerarI annat av-
bakåtårviktiga förflyttas 20den miljöfarligt avfallhanteringen attav

i tiden.

vid produktion och produkterEtt verkligt producentansvar varorav
innehåller miljöfarligt avfallmedför är heltämnen somsom

nödvändigt
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INLEDNING
problemallvarligasteindustrisamhälletsMiljöfarligt avfall är ett av

samhälle däravigsidanpå skrämmande sätt ettoch visar ett av
livscykelanalyserförmågan görakretsloppstänkande och att av

saknats.produktionen heltvidprodukter redan

sig intehögkonsumtionssamhälle, skiljerutpräglatSverige, är ettsom
på gömma,inriktadeåtgärder varit attharfrån dsamhällen,andra v s
såvälforAnsvaretavfallet.deponeraochstabilisera, späda ut

ekonomisktifrån ochproducenten ettskiljtsavfall harprodukter som
hellerinte representeratavfalletvästerländska hardetmönster som

iformSamhälletmed.bligällerdetkostnader attän avannat avsom
BT-tråkiga erfarenheter,därmedStat harochkommuner ap g a

utveckling.positivförtvingatsKemi, ansvaretta en
avfalletssamhällsmonopolkringSystemet byggtshar p g aupp

miljöstörande-menkraftigt utangiftigt,egenskaperspeciella
landetdelariMonopolsituationen har storavärde.ekonomiskt av

missbrikats.i vissa fallochdelar sämrei andrabra,fungerat men
då varkenproblem,Ansvarsfrågan medförtavfallet harför

förhelhetsansvanProJlemetharproducentstatkommun eller getts ett
reglereffektivahittavaritarbete harutredningens att som styr

miljöfarligtprodukter ochmiljöfarligaproduktionochhantering av
minskarhanteringen ochbåde effektiviserarriktningavfall i somen
inblandadefinnsmånga partsintressenpå miljön. Debelastningen som

arbeteutredningenskomplicerathar

skaframtidenifrågan, samhälletd hurviktigasteDen absolut sv
milljöfarligtavfall iintevaruproduktionen motstyra gersomvaror

särskil betonavill härkapitel 3.3. Jagibehandlas främstslutändan,
miljöskydislagensådan förnyelseutveckling ochvikten att avenav

inte har kunnatutredningenstånd. är olyckligttill Det attkommer
fråga1områdepå harlagförslag detta utankonkretapresentera ,

frågan samolikt intemiljöskyddskommittén, därhänskjuts tillistället
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får bakgrund omfattandeframträdande deroll mot aven
på degällerkommittén. Vadarbetsuppgifter lagtsi övrigtsom

delarmiljöskyddslagenskärpningprincipiella avresonemangen om
utredningens överväganden.jag helt

i förstavaritMFA-utredningenMålet har attmitt agerande imed
mängddensuccessivt ska minskahand för lösningarverka som

vidsåväl konsumtionsvarorviaavfall producerasmiljöfarligt somsom
produktionsprocessen.själva

förbättrakanför lösningarandra hand jag verkatl har som
tilljagfinns ochavfall redanomhändertagandet det ser,av som
mellanmotsättningarfrån intresseorganisationer ,ingaskillnad vissa

mål.dessa

MILJÖFARLIGTBEGREPPET AVFALL
jagavfall instämmerbegreppetVad gäller utredningens förslag om

avfall intepragmatiskaframförda ochi utredningens tidigare attsyn
blivit avfall,uppstå produktbedömerkan innehavaren attattutan en

blivit värdelösavseendend produkt i befintligt skick i allaatts env
oöverskådligmedförinnehavaren tolkningarför Alla andra en.

byråkrati med produktkontrollsamhälle.Problemetoch att aven
produkt eller avfall ärantingenekonomiska skäl kan klassas ettsom

då produkter ofta faller underproblem, avfall ochsärskilt vid export,
olika regelverk.

Frågan miljöfarligt avfall i framtiden harvad ska klassas somom som
definition begränsarutredningen tidJagägnat attstor somenanser
i §13 LKP, i kombinationmijöfarligt restprodukteravfall tillvissa

miljöfarligt avfall iklassificeringenrevideringregelbundenmed av av
tydligkommer upplevasden modellförordningen är att mestsomsom

tillämpningen.i praktiskaden
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Viktigt i miljöfarligtdet tydligt definitionen avfallär framgåratt att
är särskildarestprodukter hantering omfattasbehövervars av

frånföreskrifter miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Det är mycket Statenspraktisk uppdragbetydelse detstor attav som
Naturvårdsverk fått, miljöfarligtvad gäller precisering listan nedav

såavfall slutförs, förbättring gränsdragningsproblemdagensatt en av
måstesker.Dessutom förteckning bliarbetet med denna en

kontinuerlig internationelltill standard.process som anpassas
Det är utredningens viktigaste uppgifter inte klarär ien av som
dagsläget.

PRODUCENTANSVAR

föreslår NågotUtredningen innehavaransvar. incitament förett nytt
producenten minska produktionen produkteratt av som genererar
framtida miljöfarligt föreslåravfall, situationjämfört med dagens

på påutredningen inte, delvis grund tidsbrist och delvis grundav av
vågat sådantinte sjösätta radikalt förslag bättreatt ett utanman

konsekvensunderlag.

Vi sådanaborde prioriterat större del utredningstidenen av
analyser.De överväganden görs i kapitel 3 i sak helt riktiga,ärsom

konkret förslag, än inte i alla detaljer komplett, hadeettmen om
påskyndatsannolikt utvecklingen verkligt producentansvar förmot ett

de produkter i slutänden blir miljöfarligt avfall.som

olikaUtredningens konkreta förslag idelar in MFA-hanteringen
delar; Innehavarled, transportmellanlagerled slutligtoch
omhändertagande.

Samhällets kontroll mångaoch styrmedel inskränker sig i situationer
till sådana.generellamycket

Innehavarledet; Generella aktsamhetskrav enligt LKP 5§ vilka,
aldrig fungerat särskilt bra i praktisk tillämpning.
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2. TransporterMellanlager; Kommunalt medersättsansvar
tillståndskrav och rapportskyldighet. medFinns modellen,fördelar

den förutsätter ökad tillsyn påoch kravkontroll d ökademen v s
tillsynsresurser.

3. Slutligt omhändertagande; Kravet samhället inflytandeska ha iatt
denna mycket kritiska och riskfyllda hantering stryks helt i 13§ LKP
Staten äger idag 9% i SAKAB privatiseringen. Kvar blir endasttrots
prövningen enligt miljöskyddslagen ocheller enligtprövning 12§
FMFA.

BEDÖMNINGSLUTLIG

Jag är mycket tveksam och närmast avvisande till denna modell av
följande skäl

Avskaffandet det kommunala transportmonopolet är iav-
princip riktigt, den tillsyn och kontroll förutsätts finnsmen som

iinte dagsläget då påtjänster idag dras in de myndigheter som
ska genomföra den praktiska tillsynen

Ett statligt monopol ersätts privata vilketmonopol,av-
knappast lär göra det slutliga omhändertagandet varken
billigare eller miljövänligare för seriösa företag i synnerhet for
svårbehandlade mfa ekonomiskt värde.utan

Mindre fåseriösa företag kommer lättare idagänatt bliatt- av
med sitt tillståndsförfarandeavfall, och tillsyn inte fungerar.om

Ansvarsfördelningen enligt denna modell inget ytterligareger-
incitament för minskad produktion innehållerprodukterav som
MFA.

105



riskerarsker,kontrolltillsyn ochförbättradgaranti förOm ingen
bakåtår imångaMFA-hanteringenförflyttapraktikeniförslaget att

däremotmodellenskärps, harkontrollochtillsyntiden.Om
lyckas.möjligheter att

kommuninomgällervadsituation resurserdagensbakgrundMot av ,
förändringarnaföreslagnadetill attskeptiskmycketjagäroch stat,

med dagensjämförtförbättringar,verkligatillledaattkommer
miljösynpunktsituation, ur

LÖSNINGBÄTTREEN
mängdenminskasuccesivtattförslagkonstruktivtSlutligen ett

till attproducentansvaretochSverigeiavfallmiljöfarligt anpassa
varuproduktionen;delstörreockså omfatta aven

förtillståndsprövningså vidattkompletteras§1Miljöskyddslagen
deäventillägg attgörsluft ettochmark, vattentillprocessutsläpp ,

framtidapå dessavseendemedprövastillverkasprodukter som
tillämpasmed dettasambandiochavfallsegenskaper

ersättskemikalierskadligadLKP,enligtsubstitutionsprincipen sv
sigåren visathar varaMiljöskyddslagen genommiljövänligare.med

minskasuccessivtstyrmedel attnågot trögt,änfungerande,ett om
tid atthögärDetföretag.från Svenska enmiljöbelastningen

varuproduktionen.förutformasrättspraxis även

MFA.slutbehandlingeninflytande ipå avbehåller kravetSamhället2.
ärstyrelsearbetetiinsynnödvändigt,är inteMajoritetsägande men

viktigt.

producentenursprungligadeninnebäramåste attProducentansvar
tillfrånproduktenför gravenhar vagganansvar

nedmonteras.inteförstärkstillsynsresursenlokala4. Den -
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kontinuerligt.och omprövasKlassfikationen MFA förtydligas5. av

producentansvar,medPâ förbättring,sätt skulledetta verkligen
påpå svenskkunna tillskapas sätt byggerett som

miljöskyddstradition.

såvälvaritMFA-utredningen hariSlutligen arbetetvill jag tillägga att
lärorikt.intressant som

Staffan Norberg v
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yttrandeSärskilt Roy Ottosson mpav

övergripandeNågra synpunkter.

förfrågan transportansvaretdominerasUtredningen kommithar att omav
frågan ingickdenjustmfa. Menavfallmiljöfarligtbehandlingoch av

utredningsdirektiven.inte iursprungligen
bl.a.innebarBeslutet att1990.riksdagenAnsvarsfrågan avgjordes av

ekonomiskaoch samtgrundläggande ansvaret,dethaproducenterna ska
möjlighetdärtilloch attbehållaska transportansvaretkommunerna gesatt
kommunaltobligatorisktEttmfa.omhändertagandeförfulltta avansvar

riksdagsbehandlingen. Dennaunderövervägdesomhändertagandeansvar
ochfullföljtsavfallplaneringenkommunaladenfråga till desshänsköts att

förförutsättningsågs ettAvfallsplaneringenutvärderats. som en
behandlingsansvar.kommunalt

beslutriksdagensitillräckligt gehörvunnitsiginteDe ansettsom
särskilt kommun-gällerdet. Detrivautredningen föragerade i att upp

förarbetat enträgetrespektiveindustriförbundetsoch representanter som
ochbehandlingsansvaret,ochkommunaladetavskaffande transport-ett av

behandling.ochförockså producentansvar även transportdärmed för ett
kommunaltobligatorisktförespråkarMotstående grupperingar att ettsom

också kraftfullt.ageraderedaninförasskabehandlingsansvar nu
frågor vi haftviktigaandra attmedförtharkonfliktDenna att som .

förhållandevis ytligtbehandlatsskymundan ochkommit i ettutreda har
klassificering,flöden,ochmängderfrågorgällerDetsätt. Lex. om
från ochmfamiljöskyddsprövningar,mfa ibehandlingen varorav

ökadehushåll, styrmedel förochfrån mindre företagprodukter, mfa
medförti sigDet harmfa attuppkomstminskaincitament till att av m.m.

mfa-frågor består.centralai fleraosäkerhetbetydandeen
andra direktiv klartomgång, med attutredningensI angersomnya

att producentansvartill utvidgatförslagansvarsfrågan utredas ochska ett
effektivt. Men den tidverkautredningen kunnatfram, harska sommertas
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varitharnågra månader. tidenDenpraktikenitill dettaanslagits var
konsek-ochgenomarbetadebegränsad för kunnaalltför presenteraatt

enklaremednöja sigUtredningen har tvingatsförslag.vensutredda
radskjutitdärtillfrån harolika ochkonsekvensbedömningar enparter,

frågor framför sig.
konsekvensutred-genomgripandenödvändigtdärförDet är att mer

behöverFörslagengenomförs.miljöeffekter,särskilt vad gällerningar,

också kompletteras.

avfallmiljöfarligtuppkomstminskaIncitamenten att av
måste förstärkas.

såalltid utformasmfa attåtgärderbordemeningEnligt min mot
omhänder-kringfixeringentraditionellaDenminimeras.uppkomsten

gånger kravmångamotverkarförbränning,deponering ochtagande, som
imanifesteratsocksåharproblemmfa. Dettaminskad uppkomst av

mfa-utredningen.
visatstrovärdigt sättförslaglämnatinte ettUtredningen har som
påbristråder ingendetmfa. Däremotuppkomstenminskakunna av
fåsig skaiproducentansvarfysisktutökatförhoppningar att ettom

produk-tidigareimfauppkomstförin riskenproducenten vägaatt av
mfa. Jag attuppkomstenminskardärmedoch ansertionsled avatt man-

visarundersökningarrad attförhoppningar. Enmed enbartinte räckerdet
direktdet inte ärmiljöhänsyninteflesta företagde allra tar om

lagar ochdettvingassåvida de inte göralönsamtföretagsekonomiskt av-
synpunktföretagsekonomiskbättresjälvklartintemyndigheter. Det är ur

ekonomiskabetydandefinnsmfa. Däremotminska uppkomstenatt av
klassificeringundslippasökaolikaincitament för sätt avatt

mfa.restprodukter som 4
uppdragutredningensgjortsharkonsekvensbedömningarDe som

utredningensmiljöeffekternabedömauppgiftfrämstaskulle ha att avsom
emellertid gjort detta.harkonsekvensbedömamaförslag. Ingen av

trovärdig miljökonsek-medmåste kompletterasdärförUtredningen en
vensanalys.
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vidMiljöfarligt avfall koncessionsprövning enligt
miljöskyddslagen.

Utredningen viktigt mfa ihade i sitt första detbetänkande attansett att var
högre ingå miljöskyd-grad hittills ska i koncessionsprövningen enligtän
dslagen. ocksåI betänkandet förutskickades förslag till ändringatt av
miljöskyddslagen bör företas skyndsamt invänta denutan att mer-
utdragna inrättandet miljöbalk innebär.avprocess som en

De två konkreta förslag i denna riktning behandlas i detta betänkandesom
dels mfa-producenten behandlingsföretaget,är ska med ochsamprövasatt

ingådels och produkter till mfa ska ikan upphovatt varor gesom
prövningen.

Utredningen ställer sig inte direkt avvisande till samprövningsförfaran-

såden också farhågor fådär lämpligt. redovisar förMen det kanär att
andra negativa Fråganeffekter. uppenbarligen studerasbehöver närmare.

Vad gäller produkter tilloch kan upphov mfaprövaatt varor gesom
väljer utredningen överlåta frågan till miljöskyddskommitten. Jagattnu

emellertid mfa-utredningen lagt förslag.borde konkretatt ettanser
Miljöskyddskommitten har omfattande arbete och kan knappastmycketett

djupare mfa-frågoma.in itränga
Mängden gårmiljöfarliga fabriksportamaämnen ärutsom genom

många gånger gårbetydligt uti avloppsvattnet, idet rökenstörre än som
avfallet.och i Det därför nödvändigt vid miljöprövningenheltär ävenatt

pröva och produkter avseende dess miljöegenskaper.med Detvaror
gäller särskilt de fall tilldär produkterna kan upphov miljöfarligtge
avfall. Just prövning och produkters mfa-egenskaper iav varor
miljörskyddsprövningcn lämpligt första för utvidgadbör ett stegvara en
miljö prövning.

måstekostnadsansvar fullföljasProducentens

föreslårUtredningen avgifter ska för förtäcka kostnaderatt tas ut att
tillstånd till transportmellanlagringslutbehandling föroch tillsyn.
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generelldeponiavgiftsåvälocksådiskuterar ensomUtredningen
ochmfa-kontrollförkostnaderallmännavissatäckaförmfa-avgift att mer

hantering.
täckandeföravgiftförslagensärskiltviktiga,förslag omärAlla dessa

utredningenhartyvärrMentillsyn.ochtillståndsgivningförkostnaderav
gällervadkonsekventtillräckligtvaritlångt ochtillräckligtgåttinte

borde hautredningenJag attkostnadsansvar. anserproducentens
kostnaddenhelaförkostnadsansvaretharproducentenfastslagit att

hantering,dessochavfalletsamhälletiuppkommer avsom
myndighetdenellerregeringenkommunerföreslagit att av

enligttillsynföravgiftuträtt att tautser ska kunnaregeringen ges
gällervadidagredansåsom skerprodukterkemiskalagen om

miljöskyddslagen,enligttillsyn
ochprodukteravgiftgenerellnågon form varor,föreslagit av

bekostaskaavfall,miljöfarligttill somupphovgersomprocesser
mfa,gällervadavfallsplaneringkommunalverksamheter som

ochmfa-delegationeventuellmfa-arbete,naturvårdsverkets en
försyndelser.gamlaröjningsarbeteockså visst aveventuellt

ochför transportproducentinnehavareansvarförslagUtredningens om
fleraenligtkommeravfallmiljöfarligt avomhändertagandeslutligt av

berördadeförkostnaderökademedförakonsekvensbedömningama
inteidagavfallsproducentemaföruttryck attdelvis ettDetta ärföretagen.

bra.förefalladärförkanFörändringenkostnaden.helabetalar
Därmedavfallet.uppkomnadethamnarkostnadenökandedenMen

försöka göraochavfallför attavfalletkallainteförincitamentet attökas
Bl.a.mfa-hanteringen.dyrbarai denhamnardetmed detkvitt attsig utan

miljöavgiftpåförafrågan att1990prövade enmiljöavgiftutredningen om
försvåraskulleavgiftsådantillfram attkomavfall. Den enmiljöfarligt

avgifterIstället böravfallet.behandlingmiljöriktigochinsamling av
miljöskad-tillupphovochprodukter gersomprocesserläggas varor,

mfa.utsläppliga t.ex.som
då.giltiglikaminsttorde somnuslutsatsMiljöavgiftutredningens vara

incitamentekonomiskamedförförslagmfa-utredningensinnebärDet att



för miljösynpunkt försämrad mfa-hantering.en ur
I mån detta tillståndsgivningvad kan kompenseras skärpt m.m.genom

fråga.är Någon detta haröppen eller konsekvensbedömninganalysen av
inte gjorts i utredningen.

Producentinnehavare för och slutligttransportansvar
omhändertagande förutsätter regleringny

Utredningen föreslår det avskaffas.kommunala skaatt transportansvaret
föreslårDen också möjligheten för kommunerna för detatt taatt ansvar

slutliga omhändertagandet infördes 1990 ska avskaffas. Därmedsom
avskaffas huvuddelen styrinstrument samhället hittills hardeav som
förfogat miljöriktigför tvinga miljöfarligt avfall tillöver att en
hantering. framgångrikt vadDet kommunala varithartransportansvarct

fångagäller Mångain mfa till hantering tidigare.bättre änatt en
ocksåkommuner organisation förhar byggt behövlig ochkompetensupp

mfa-hanteringen. föreslårNu mfa-utredningen detta i hög grad skaatt
avskaffas.

Självklart åtgärden dramatisktskulle den medföra försämradensam en
mfa-hantering miljöfarligt i miljönoch snabbt ökande utsläpp avfallav

helt okontrollerat sätt.ett
föreslårDet därför följdriktigt utredningen utökad ochheltär att en

ingripande reglering transport-mellanlagring-omhändertagande imer av
form tillståndsgivningtidsbegränsad och rapporteringsskyldighet.av

ocksåUtredningen påpekar också utökad tillsyn behövs.att en
Allt detta miljömyndighetema,kräver ökade till kommunalt,resurser
länsstyrelserna naturvårdsverket.och Hur mycket behövs harsom

inte torde det sig betydandenärmare rörautretts, sammantagetmen om
resurser.

För detta antingen omfördelning skattemedel,bekosta krävsatt av
beskattningökad eller avgiftssystem införs.att

avgifterJag avfallsprodueentemaska ochatt uttasanser av
fullinnehavama till kostnadstäckning för myndigheternas alla kostnader

tillståndsgivning,för planering, tillsyn inom mfa-området.m.m.
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kostnader.belastas med dessainteSkattekollektivet ska
tillsyntillståndsgivning,kan tillförastillräckligaOm inte m.m.resurser

sänktaproducentansvarförslagså utredningens utökatinnebär om
miljöfarligautsläppökademiljöpolitiken och sannoliktambitioner i av

i miljön.ämnen
medaternativetharintepåpeka utredningenockså utrettJag vill att

Ökat inslagomhändertagandet.förkommunaltobligatoriskt avansvar
minskadförincitamentteknikutveckling,förkonkurrens att gynna

åtminstoneeffektivisering kanekonomiskavfall ochuppkomst av
dejämförelseegentligtNågonalternativet.i det avteoretiskt tänkas även

göras.kunnatinte helleralternativen därförtvå har
utökatlikväljag ettutgångspunkter atUtifrån principiella anser

enhetligt ochDetönskvärt. ettproducentinnehavaransvar är merger
egleringsmässigaochekonomiskatillräckligaFörutsatttydligt attsystem.

miljöfarligtminskad uppkomstså medföradetinförs börstyrmedel av
enligtenellertid,Utredningen haravfallshantering.och bättreavfall en

trovärdigttillräckligtframlyckatsi alla delar ettmening, intemin ta
förebildinternationellNågon tillräckligt bratill.det skaförslag hur

hands.heller tillinteveterligenfinns mig
förslagytterligarebl.a. demedkompletterasförslagutredningensOm

dockbörkonsekvensutreds, ettoch närmarefört fram här, ävenjag har
fram.trovärdigt förslag kunna tasmer

ansvarsför-måste oavsettHanteringskedjan6. stramas upp -
hållandet.

rapporteringsskyldighet förtillstånds- ochförslagUtredningens om
bra. Det ärjag ärslutbehandlareochmellanlagraretransportörer, anser

tillföreslår, vidga mfa-begreppet attutredningenockså viktigt att, som
industrinmfa inomhanteringInternrestprodukter.vissagälla även av

förzslår.utredningenjustkrav,måste förutsättas somsamma
ansvirsfråganhur löses.genomförasförbättringar bör oavsettDessa

produceitinnehavarcans-beroendealltså intede ettär attJag att avanser
genomförs.var
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Däremot genomförande fysiskt producentinnehavare-ettet avvore
helt miljösynpunkt förbättringar.oacceptabelt bl.a. dessautanansvar ur

mäste angelägetAmbitionsnivår. mfa-området höjas. Det därförär
förytterligare incitamenthanteringskedjai och attatt stramas attupp

minska så möjligt.miljöfarligt avfall införsuppkomsten snart somav
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Särskilt yttrande obinBengt Jav

Utredningen har haft i uppgift föreslå ändamålsenligatt en ansvars-
fördelning mellan kommuner och näringsliv för insamling, transport
och slutligt omhändertagande miljöfarligt avfall, med huvud-av
saklig inriktning utökatpå för näringslivet.ansvar

Industrin ingenhar anledning ha någon inställning änatt annan
det miljöfarliga avfallet bör minska iatt framtiden, det inte heltom

kan undvikas. Eftersom detta mål liggerännu stycke bortom detett
i dag uppnåeliga torde vi få nöja med i mellantiden finnaattoss
former för miljömässigt och ekonomiskt rimligtett hanterasätt att
avfallet. Jag delar utredningens inställning i större utsträckningatt
än hittills stimulera industrin till sig och aktiv idelatt taengagera
denna utveckling.

Industrin positiv tillär producentansvar är baserat påett ettsom
hållbart resurshushållning, där det miljömässigtresonemang om
motiverade avvägs vad är tekniskt möjligt och ekonomisktmot som
rimligt. Men ökat måste också följas nödvändigtettansvar av
handlingsutrymme för den eftersträvade dynamiken skall kunnaatt
komma till stånd. Det braär det kommunala transportmonopoletatt
försvinner och industrin får direkta kanaler till behandlingsanlägg-
ningarna, utredningen framkallar även motverkande krafter.men

Ekonomi och konsekvenser

Utredningens uppdrag har emellertid också gällt redovisa konse-att
kvenser för näringsliv, kommuner och berörda miljömyndigheter av
förslagen, enligt direktiven bör utformade såsom attvara sam-
hällsekonomisk effektivitet uppnås.

Mina invändningar utredningens arbete gäller främst denmot
delen uppdraget jag hamnat undantag.av som anser
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medtidmycket kortgenomförts påKonsekvensutredningen har-
från industrin.förutsättningar ochoklara representanterutan

utredning-iinte berörtssamhällsekonomiska harDe aspekterna-
näringslivet,kostnadsdrivande förstarktFörslagen är utanen.

de kanmiljömässigadetta har denavvägts nyttamotatt ge.

möjligt fåinte varitutredningenbeklaga det inomDet är attatt att
skapadiskussion kring nödvändighetentill stånd att system somen

Detnationellt perspektiv.ieffektiva och kostnadsbesparandeär ett
majoritet tyckerutredningensfrigörasvårt sig från tankenär att att

idettaMFA. Jagdet bra blir hanteraär det dyrt attatt att att anser
Sverige hardirektivens anda.fall felsyn striderså är moten som

kostnadseffektivainteinte råd skapa äratt system som
riskerarföreslåsDet mycket omfattande prövningssystem attsom

främjakostnadsökningarskapa flaskhalsar onödigaoch attgenom
faktiska behandlingssidan.monopol på

Behåll § avfall17 förordningen miljöfarligtom

behandlings-Det därför till kvalificeradväsentligt tillgångenär att
kapacitet utnyttjas obefogatpå effektivt Detsätt. är attett som

sigutredningen möjligheterna för industriföretaggör, slopa att ta an
kapacitet och detoch behandla andra företags de har ledigMFA om

kan ske miljömässigt tidigare 17 § för-på godtagbart Densätt.

ordningen miljöfarligt finnas viktigavfall bör kvarom som en
behandlingsresurs.

Nordisk avfallsmarknad

Utredningen borde förutsätt-också ha tid skapaägnat attmer
ningar för nordisk avfallsmarknad för MFA. Be-en gemensam
handling MFA kvalificerad verksamhet kräverär ettav somen
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större befolkningsunderlag än och de nordiska ländernavart ett av
har. För skapa specialiserad väl utvecklad hantering ochatt en en
rimlig konkurrens bör hela Norden marknad.ses som en

NIFA-definition

Jag har ingenting erinra utredningens förslag begreppetatt mot att
MFA vidgas till vissa restprodukter och sådantatt annatavse
avfall på grund sitt innehåll kemiska ämnen befarassom av av
medföra skada på människan eller i miljön.

Nej till dubbel prövning internt avfallav

Utredningen föreslår krav tillståndpå enligt förordningen om
miljöfarligt avfall, även avfallet slutligt omhändertas i anslut-om
ning till den anläggning där det uppkommit internt MFA. Det
betyder i praktiken industriföretag först får sin hante-att ett egen
ring sitt miljöfarliga avfall Koncessionsnämndenprövategetav av
enligt miljöskyddslagen och får sedan efteråt frågasamma om-
prövad Statens naturvårdsverk enligt 12 § i förordningenav om
miljöfarligt avfall. En prövning på väsentliga punkter kansom
förändra Koncessionsnämndens beslut. Till skillnad från beslut
enligt miljöskyddslagen ingengörs avvägning mellan vad ärsom
miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt vid
beslut enligt förordningen miljöfarligt avfall. Detta enligt minärom
uppfattning orimlig ordning Utredningen har inte visat dennaen att
dubbla prövning hanteringen det interna avfallet sigärav av vare
miljö- eller resursmässigt motiverad.

Eftersom utredningen inte har försökt visa detta avfallattens
behandlas sämre än MFA, bör hanteringen det internaannat av
avfallet hittills undantagen från denna prövning enligtsom vara
12 § förordningen miljöfarligt avfall.om
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miljövinsterOrimlig prövning ökar kostnaderna utan

behand-värdefullrisker förDe tidsbundna tillstånden innebär att
bristen påvisatlingskapacitet förloras. Erfarenheten harkan att

kan skapamyndighetssidanekonomiska påpersonella eller resurser
såtransporttillståndsvårigheter tillstånden ärgäller ävenom

tid. Välefter visskonstruerade automatiskt gällade upphöratt att
för inteigenmotiverad verksamhet tvingas slåoch välskött kan att

hinner Risken ärinnan tiden gårmyndigheterna med pröva ut.att
kortadärför teknikutvecklingenambitionerna främjaatt att genom

främja.velattillståndstider blir hinder för utvecklingdenett man
för kortinvesteringssynpunkt i femårsperiodFrån allmänhetär en

för rimliga avskrivningskostnader.att ge
det gällerTillståndsprövningen utomordentligt ingåendeär när

miljöfarliga hinder fördet avfallet. Detta kommer skapa ettatt
anlägg-rationellt befintliga och miljöbedömdaanvändande denav

där-ningen, vilket ytterligare försvårar rimlig konkurrens ochen
med rimlig prisutveckling.

säkerhet utred-Parat med den godtagbara ekonomiska som
ningen föreslår blir sannolikt för avfallshanteringenkostnaderna
direkt egentligaavskräckande, det därför finns någrautan att

sådanalternativ. Från industrins sida måste protestera motman en
ordning föreslås föremål för seriös konse-bliutan attsom enens
kvensbeskrivning

Transportstatistik byråkrati

Förordningen miljöfarligt 9avfall § slår fast Transportörenom
skall till tillsynsmyndigheten,rapportera rapportera transpor-om
ten. sig rimlig.Förslaget innebär ambitionsgrad inte teren som
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Det kan inte ändamålsenligt varje enskildattvara rapportera tran-
sport.

Finansiering

Naturvårdsverket har i särskilt citerad önskelista framställten
anspråk på förstärkta och utredningen föreslår verksam-resurser att
heten finansieras avgifter i tillståndsverksamheten. Sådanagenom
avgifter kan redan i dag och tillfaller då statskassan, Föruttas att
sedan anslagsvägen, efter prövning myndighetens förmåga tillav
effektivitet och prioritering, gå till myndigheten. Jag ingaser
särskilda skäl för från den principen.avsteg

Skjut ikraftträdandetupp

Med hänsyn till de problem återstår lösa förefaller utred-attsom
ningens förslag skall införasatt redan 1systemet juli 1994 något
förhastat.
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Särskilt yttrande Eva Melanderav

Inledning

MFA utgör allvarligt hot hälsa och miljöett och hanteringenemot
MFA måste ske under former. Det därförärav ytterst noggranna

viktigt det MFA-utredningenatt kommersystem förordaattsom
skall ha mycket hög operativ effektivitet, tillförlitlighet och graden

säkerhet.av

Rollfördelning

Inom utredningen har två huvudlinjer till lösning diskuterats. Den
linjen frånutgår producentansvar medan denett andra byggerena

på kommunalt förett behandling och MFA ochtransportansvar av
därmed åtföljande monopolställning för kommunen. Det senare
förslaget rimmar således dåligt med den utveckling i fårdagsom en
allt större utbredning inom den kommunala sektorn, i ställetatt man
vill ha konkurrens mellan leverantörer i beställareutförare-en
modell.

Utredarens förslag entydigt och klart producentansvarettom
stämmer väl överens med Svenska Kommunförbundets policy för
avfallshantering och även med den internationella utvecklingen för
hantering MFA. Ansvaret för det miljöfarliga avfallet måsteav
läggas på producenttillverkareimportör, dvs. den fattar beslutsom

Ägandeteller kan påverka innehåll. det miljöfarligavarans av
avfallet övergår inte till den handhar varanavfallet kanutansom
endast överlåtas till för avfallstypen godkänd slutlig behandlingsan-
läggning. Dessutom medför producentansvaret den bästatt som
känner till varansavfallets innehåll också är ansvarig för dess
omhändertagande och behandling.
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såledesutredningen blirförordasRollfördelningen avsom

producentansvar.företag harIndustri och-
såvältillmiljöskyddslagenenligttillståndochStaten prövar ger-

behandlingsanlägg-tillverksamhetmiljöstörandeföretag med som
ningar.

hanteringen.kontrollochtillsynharKommunerna utövaatt av-
från kommunernaresursinsatsökadbehovkan leda tillDet av en

Ökningen till-finansieraskanpersonal.främst vad genomavser
synsavgifter.

Hushållens MFA

framdelesdettaföreslår utredarenBeträffande hushållens MFA att
således inne-blirKommunernakommunaltskall utgöra ett ansvar.

havare hushållens MFA.av
i denfördelenkortsiktigtSvenska Kommunförbundet kan se

MFA-fraktio-olikaallt eftersommodellen,föreslagna attmen anser
sopsortering ochformervia olikablir möjliga att avner separera

fullt äventillämpasinsamlingsaktiviteter bör producentansvaret ut
producent-teknisk synpunktkanpå hushållens MFA. Redan nu ur

batterier,branschspeciñka fraktionertillämpas på somansvar
läkemedelsrester.bilbatterier, spillolja och

producentansvar över-orimligt företagensPå sikt det heltär att
hushåll.ochförs till via konsumenterkommunerna

övergångstid år ochpålämpligt fastslåDet därför treatt envore
industrins eller importörensunderdärefter hushållens MFAinordna

utgångspunktjuridiskinnebär frånproducentansvar. Detta att man
tillrenhållningslagenhushållens MFA frånÖverför förreglerna

avfall.förordningen miljöfarligtom
i formeffekterProducentansvar för MFA kommer att avge

återvinningåteranvändninghushållningförbättrad med råvaror,

minimering avfallsmängderna.samt av
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Nilssonyttrande PerSärskilt av

delvis kommerförslagslutbetänkandelägger i sittMFA-utredningen som
i betän-förslagviktigtEtti Sverige.hanteringen MFAförbättraatt av

MFAförochinsarnlings- transportansvaretkommunalakandet detär att
ledåtgärdriktig ettprincipiellt tyckasbort. kan somska Detta envaratas

förrängenomförasintebörproducentansvar,renodlati införa ett menatt
aktörerolikamellanansvarsfördelningeni hurSverige klargjortvi i stort

Renhållningsverks-SvenskaBl harskaavfallsområdet ut. ase
grundläggandefrånutgåendemodellföreslagit ettFöreningen somen

styrmedeloch hurrollövriga aktörersdefinierarproducentansvar även
avfallsminimeringuppnåanvändas förkan mm.attetc

haskullepå siktkommunerna1990sådiskuteradeRiksdagen attsent som
införa kommu-Beslutetavfallshanteringen.för attheltäckandeett ansvar

förstadenriktning. Innani dennaavfallsplaneringnal om-stegettvar
nyttiggöraskunnaterfarenheternaochfärdigställtsgången avfallsplaner

viktigastekanskeför detvillkorförändradeMFA-utredningenföreslår nu
uppenbartdärvid storRiskenmiljöfarligt avfall. äravfallsflödet nämligen

eftersompåverkasavfallshanteringen kommerandra delar attävenatt av
iheltlösningarsamordnademedarbetarkommunerregioner idagmånga

avsåg.1990riksdagenlinje med vad

på denavvaktaniförslag,lvIFA-utnedningens attdärförJag attanser
endast börlöses,avfallsamhälletsföransvarsfrågangrundläggande ge-

kemiskalagenändringenberördelarnomföras avseende de omavsom
markeringklarareochMFAdefinitionenprodukter beträffande avav

iÄven tillståndsförfarandet bör stortdet föreslagnaproducentens ansvar.
MFA-området.påutvecklingkvalitet ochgenomföras få högreför att en

ochinsarnlings- transportansvaretkommunaladetOm förslaget bortatt ta
tillsynssidanpå så-förstärkningarovillkorligenändå genomförs måste

miljö.blikankerställas eftersom effekten sämreannars
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Särskilt yttrande NybergSvenav

Den grundläggande principen utvecklat producentansvarmed ett
och renodling enligtaktörernas roller MFA-områdetpå ären av
min uppfattning riktig. En förutsättning för föreslagnadenatt
ansvarsfördelningen ska fungera tillfredsställande det finnsär att en
effektiv myndighetstillsyn. Tillsynsfrågorna har emellertid inte
hunnit iprövas önskvärd omfattning i utredningsarbetet. Ett område

är beroende fungerande arbetsmiljön.tillsyn ärsom av en
I utredningens principbetänkande och vissabeskrevs regelsystem

problem på arbetsmiljöområdet i MFA-hanteringens olika led.
Slutsatsen blev föreslagna organisationsförändringarochatt ansvars-
även kan medföra behov förstärkta insatser i fråga arbets-av om
miljön. Denna fråga skulle i samrådprövas närmare med Arbetar-
skyddsstyrelsen i det fortsatta utredningsarbetet. tidsskälAv har
denna prövning inte genomförts. gjortsDe konsekvensanalyser som
under utredningens slutskede berör heller inte arbetsmiljöfrågorna
närmare. Jag vill för min del understryka vikten sådanattav en
prövning kommer till stånd.

Denna prövning kan dock inte tillbegränsas enbart MFA utan
bör utgå från helhetssyn på kemikaliehanteringen i arbetslivet.en
Producentansvaret för MFA samtidigtkommer med krav på mini-
mering, återanvändning och återvinning. Positiva förändringar kan
åtföljas arbetsmiljöproblem beroende på brister i hanteringenav nya
på arbetsplatserna.

Det är vissa frågor särskilt angelägnaär belysa närmare.attsom
Regelsystemet. Tillämpningen det nuvarande regelsystemetav

brister när det gäller kemikaliehanteringen inklusive kemiska rest-
produkter. En översyn regelsystemets tillämpningpraktiskaav
behöver Detgöras. bör klargöras arbetsmiljölagen, lagenatt om
kemiska produkter och föreskrifter farliga skaämnent.ex. om- -

ianvändas samband med det vidgade producentansvaret. Inte minst
behöver krav på märkning MFA-produkter och utbildningav av
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arbetsgivarenhosunderstrykas, liksom kompetens attanställda
klassificering.riskbedömning ochklara

till-samladeeffekter för denTillsynen. Utredningsförslagets
tillfredsställ-interestprodukterkemiska ärkemikalier ochsynen av

konsekvensanaly-ifrågan någraberörsande klarlagd även avom
administrativför ökadekonomi, riskbakgrund kärvMot avserna.

för kommunernasområdetpåbelastning och behovet kompetensav
arbets-uppmärksamhet. Ursärskildbör tillsynsfrågornadel ägnas

in-bestämmelsernamiljösynpunkt kopplingen till deär omnya
särskiltyrkesinspektionenternkontroll och samverkan med av

Förutsättningarna förintresse, vilket också utredningen berör. att
belastadevia hårtsystemtillsyn dagensbedriva samordnaden

lösningartillfredsställandeochmyndigheter måste dock klargöras
gällervadinspektionsarbeteinbegriper polisenssäkras. Detta även

farligt gods.
aviserades fortsattMindre företag. principbetänkandetI en

omfattasföretagen börgäller och de mindreanalys det hur närnär
inte gjord.dockegentlig analys ärproducentansvaret. Någonav

hälsoris-medför oftaavfallHanteringen kemikalier och kemisktav
och rutiner.bristande kunskapker inom företag beroende pådessa

fulltkunna tillämpasEn förutsättning för producentansvaret skaatt
kompe-grundläggandeföretagen vissaockså bland de mindre är att

substitu-information vad gällertenskrav uppfylls, fungerandeatt
föreliggertionsmöjligheter, bestämmelserrisker, samt attetc.

företagmindreförutsättningarberörda myndigheter har ägnaatt
uppmärksamhet.med riskfylld verksamhet särskild
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Kommittédirektiv @§
g.

199278Dir.

frågorvissautredauppdragTilläggsdirektiv med att
avfallmiljöfarligtrörande m.m.

Dir 199278

1992-06-18regeringssammanträdevidBeslut
statsrådet Johanssonnaturresursdepartementet,ochMiljö-Chefen för

anför.

Mitt förslag
miljöfarligtrörandefrågorutreda vissauppdrag av-medUtredningen att

ansvarsfördelningtillförslagfårMFA-.utredningem utarbeta ettfall m.m.
omhän-slutligtochinsamling,näringsliv för transportochmellan kommuner

i Sverige.avfallmiljöfarligtdertagande av
hante-regleringtillpå förslagframinriktasUtredningsarbetet bör avatt ta

deponering, ävenochdestruktionbeträffandeavfall menmiljöfarligtring av
återvinning.återanvändning ochför

Bakgrund
avfallmiljöfarligtflödethurbelysauppgifttillMFA-utredningen har att av
klar-förutsättningar,olika1990-talet vidunderutvecklaskan komma att

kostnadsef-sådantavfall samthandmöjligheter angeolikalägga att om
omhändertagandeochuppkomstvid av-hagdlingslinjer avolikafekterna av

fallet.
Miljöfarligt199245SOUbetänkande av-lämnatUtredningen har ett

riktlinjeg,ochfall ansvar- stånd kun-få tillförförutsättning attb|.a.betänkandet attAv en
miljö-ochsäkerdärmedochutvgglçlingsverksamhet,skapsuppbyggnadoch

ansvarsområdendefinieradeklartavfall, ärmiljöfarligthanteringriktig av
har dår-utredningsarbetetdelnäringsliv. Enoch storkommunermellan av

ochinsamling, transportförfastställa hur ansvarettill försökaför attavsatts
kommu-mellanfördelasavfall börmiljöfarligt.omhändertagandeslutligt av

villutredningendeltagit ihardenHuvuddelennâringsliv.och somavner
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sträva efter öka emellertid prin-näringslivets Betänkandetatt är avansvar.
cipkaraktär och innehåller ellernågra lagförslag konsekvens-inte konkreta
analyser.

Utredningen pekar i på frågor terminologi förbetänkandet ochatt om
klassificering miljöfarligt aktualiseratsavfall nyligen har avgö-ettav genom
rande i Högsta domstolen mål Enligt utredningendom B 79788.1991, nr

innebördenär domen innehavarenrestprodukter föratt represente-av som
värde föremål återvin-och i det bli förett aktuella falletrar avsettssom-

ning inte kan definieras renhållningslagen 1979506.avfall enligt Ensom-
konsekvens domen ifrågasättas så-blir enligt utredningen det kanattav om
danarestprodukter går återvinningtill värde,och överrepresenterar ettsom
huvud täcks gällande föreskrifter miljöfarligt avfall.taget av om

Utgångspunkter för utredningen

Utgångspunkten för det fortsatta utredningsarbetet bör finnaattvara en
sådanansvarsfördelning för iomhändertagandet miljöfarligt avfall Sve-av
rige leder till förbättrat hushållningmiljöskydd effektivare medochsom na-
turresurser.

Uppdraget

MFA-utredningen tilläggsdirektiv innebär utredningen skallatt tages som
fram förslag ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan kommuner ochom en
näringsliv för insamling, slutligt miljöfar-och omhändertagandetransport av
ligt avfall. Utredningen bör härvidlag i första hand förslag utökatpröva om

för näringslivet. innehållaFörslag bör tidsangivelse för ikraftträ-ansvar
dande m.m.

För insamling,att och slutligt omhändertagande miljöfarligttransport av
avfall i framtiden påskall ske tillfredsställande allmän synpunktsättett ur
måste, i samband med ansvarsfördelningen berörd lag-övervägs, ävenatt

påstiftning avfallsområdet och kompletteras med bl.a. förstärktöverses
möjlighet till prövning och avfallsfrågornaomprövning i enligtärendenav
miljöskyddslagen 1969387.

Det fortsatta utredningsarbetet påinriktas till regle-bör fram förslagatt ta
ring sådantäven miljöfarligt går återvinning.avfall tillav som

Utredningen bör även klarlägga miljömyndigheternas möjligheter iatt
praktiken tillämpa prövningsreglerna erforderlig miljötillsyn.utövasamt

Utredningen bör redovisa vilka konsekvenser förslagen medför försom
näringsliv, kommuner och berörda miljömyndigheter. Miljöeffekterna bör
ocksåredovisas.
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Utredningens förslag bör såutformade stårvara de iatt överensstämmelse
med Sveriges internationella åtaganden.Förslagen bör också så långt sommöjligt utformas så samhällsekonomiskatt effektivitet uppnås.

Utredningen bör i sitt fortsatta arbetesamråda med kommittén över-ommiljöskyddslagstiftningensyn av ME 198904.
Utredningens förslag skall redovisastill regeringen den 31 decem-senastber 1992.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställernu jag regeringenatt ianslutning till det tidigare lämnade utredningsuppdraget åtuppdrar MFA-utredningen M 199004
redovisaatt förslag till ansvarsfördelningmellan kommuner och näringslivvad gäller insamling, transport och slutligt omhändertagande miljöfarligtavavfall i Sverige samt
redovisaatt förslag till ändringar lagstiftningen i anslutningav till utred-ningsuppdraget.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifallerhans hemställan.
Miljö- och naturresursdepartementet
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Bilaga 2

Sammanfattning remisssvaren tillav

SOU 199245

Remissvaren redovisas dels sammanfattning allmännagenom en av
synpunkter, dels sammanfattning Synpunkterna kapi-genom en av
telvis. För det omfattande kapitel 8 i betänkandet har Synpunkterna
uppdelats efter huvuddragen i detta kapitel.

Följande instanser har inkommit med yttrande Försvaretsett
sjukvårdsstyrelse. Räddningsverket, Statistiska Centralbyrån SCB,
Statskontoret, Riksrevisionsverket RRV, Arbetarskyddsstyrelsen
ASS, Närings- och teknikutvecklingsverket NUTEK, Närings-
frihetsombudsmannen genom Konkurrensverket, Statens
Naturvårdsverk SNV, Koncessionsnämnden för miljöskydd,
Kemikalieinspektionen, länsstyrelsen i Malmöhus län, länsstyrelsen
i Hallands län, länsstyrelsen i Norrbottens län, Stockholms stad,
Täby kommun, Katrineholms kommun, Hofors kommun,

ÖrnsköldsviksSundsvalls kommin, kommun, Svea hovrätt,
Kammarrätten i Göteborg, Kemiavfall i Skåne, Kemikontoret,
Miljöfarligt avfall i Sverige Service AB MIFAS, Ragn-Sells,
Svenska Arbetsgivareföreningen SAF, Svenska Kommunförbun-
det, Svenska Köpmannaförbundet, Svenska Renhållningsverks-
Föreningen RVF, Svenska åkeriförbundet, Tjänstemännens
Centralorganisation TCO, Västmanlands avfallsaktiebolag
Vafab.

Följande harinstanser beretts tillfälle inte inkommit med ettmen
Åreyttrande Konsumentverket, Avfallsforskningsrådet, kommun,

Greenpeace, SverigeHåll Rent, Landsorganisationen LO,
Kemisk-Tekniska leverantörförbundet, Miljö- och hälsoskydds-
tjänstemannaförbundet, Miljöförbundet, Stiftelsen REFORSK,
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Riks-SaneringsochTankrengörings-SverigesSellbergs,SAKAB,
Sveriges Indus-Naturskyddsföreningen,förbund STOR, Svenska

Institutet.triförbund, Svenska Petroleum

synpunkterAllmänna

stadiumnuvarandeanledning påsaknarSvea hovrätt Hovrätten att
betänkandet.påsynpunkteranlägga någralagstiftningsarbetetav

synpunktersärskildaingaFörbundet harSvenska åkeriförbundet
harinteförbundetmeddelasskullremissen. För tydlighetenspå att

för åkerinä-tillstyrkssåledesförslagen,erinringarnågra mot som
ringens del.

medinkommatillfälleKemiavfall i Skåne AB Har beretts att
medtillsammansingår i MIFAS ochsynpunkter. Då företaget

remisskrivningfram RVFsMIFAS-företagen medverkat att ta
Kemiavfall inte någotkommer lämna egetatt svar.

rubriceratsynpunkter påMIFAS Har beretts tillfälle att avge
Svenskaframförtsbetänkande. Utöver de synpunkter avsom

ytterligareMIFAS ingetharRenhållningsverks-Föreningen RVF

tillägga.att

behand-Kapitel minimering,l Huvudkategorier,-

ling

Köpmannaforbundet,Statskontoret, TCO,Arbetarskyddsstyrelsen,
Räddningsverket, länsstyrelsenRenhâllningsverks-Föreningen samt

kapiteli Halland har lämnat synpunkter betänkandetspå
Överlag bedömningarinstämmer instanserna med utredningens

vad gäller vikten avfallsminimering bättre omhänderta-ettsamtav
gande det avfall Statskontoret saknarändå uppkommer.av som
dock informationöverväganden rörande varuanvändaren och som
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alternativt styrmedel uppnå målsättningarna.ett Räddningsverketatt
påtalar riskerna med ökad lagring avfall vid prioriteringav en av
återvinning.

Kapitel 2 Begreppet MFA-

Yttrande över betänkandets 2kapitel har lämnats följande instan-av
Katrineholms kommun, Statskontoret, NUTEK, länsstyrelsen iser

Halland, länsstyrelsen i Malmöhus län, Kammarrätten i Göteborg,
Täby kommun, SCB, Köpmannaförbundet, länsstyrelsen i Norrbot-

Stockholms stad, SAF,ten, Räddningsverket, Försvarets sjukvårds-
styrelse, Sundsvalls kommun, Kemikalieinspektionen Renhåll-samt
ningsverks-Föreningen.

Remissinstanserna understryker vikten få klarareattav en
definition begreppet miljöfarligt avfall. Flera remissinstanserav
påtalar vikten sådana definitioner ansluter sig tillatt internatio-av
nella regelverk.

Kammarrätten i Göteborg vill ersätta begreppet miljöfarligt
avfall med beteckningen specialavfall. Liknande synpunkter fram-
förs även Sundsvalls kommun föreslår begreppet speciellaav som
restprodukter. Stockholms stad efterlyser definition begreppenen av
MFArestprodukt Ävenbegreppet specialavfall. länsstyrelsensamt i
Malmöhus län vidare begrepp specialavfallatt ettanser som vore
fördelaktigt för få till stånd kontrolleratatt omhändertagandeett av
gråzonsavfallet.

Länsstyrelsen i Norrbotten däremot det viktigtäratt attanser
begreppet MFA bibehålls eftersom begreppet bättre överenstämmer

EGsmed lagstiftning reglerna för övrigt avfall. Räddnings-samt
verket vill defintion utgående från avfallets toxicitet. Kemika-se en
lieinspektionen föreslår begreppet farliga restprodukter införsatt
eller begreppet miljöfarligtatt ersätts med begreppet farligt avfall
för få vidare definition.att en
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i till-Kapitel Avfallsminimering, MFA-frågor3 -

ståndsprövning m.m.

avfallsmini-Följande fråganinstanser har lämnat synpunkter på om
Katrineholmsmering, MFA-frågor i tillståndsprövning m.m.

kommun, Statskontoret, Koncessionsnämnden, TäbyNUTEK,

kommun, i Norrbotten, StockholmsRagn-Sells, RRV, länsstyrelsen

Kemikalie-stad, Försvarets sjukvårdsstyrelse, Sundsvalls kommun,

iinspektionen, Renhâllningsverks-Föreningen länsstyrelsensamt
Malmöhus län.

Instanserna delar utredningens bedömning avfallsfrågorna böratt
tillmätas vikt luftutsläpp vid miljöskydds-ochvatten-samma som
prövningen.

Statskontoret påpekar utformningen lagtext kan lämnas tillatt av
ÄvenMiljöskyddskommittén. Katrineholms denkommun attanser

slutliga utformningen tilllagen kan överlåtas Miljöskyddskom-av
mittén generell bestämmelse kan införas i lagenattmen omen
kemiska produkter komplettering förordningensamt en av om
miljöfarligt avfall bör för få Konces-förbättrad hantering.göras att
sionsnämnden ställer sig avvisande till låta miljöskyddspröv-att
ningen omfatta avfalletäven uppkommer i samband med attsom en
produkt kasseras. Nämnden vidare prövning anlägg-attanser av
ningar kan ske enligt modell från industrier med utsläpp av
avloppsvatten till kommunala reningsverk. föreslåsModellen över-

utredningen. Riksrevisionsverketvägas saknar analys hurav en av
problemen miljöskyddsprövningen uppkommitmed och avstår
därför från bedöma utredningens förslag.att

Länsstyrelsen Malmöhus alltföri län strikt villkors-attanser en
givning för avfallshanteringen kan inverka hämmande på utveck-
lingen förbättrade behandlingsmetoder omprövningdå måsteav en
ske vid förändrad hantering.
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Kapitel 4 Mängder, flöden, sammansättning-

Yttrande har lämnats Statskontoret, Ragn-Sells, RRV, Renhåll-av
ningsverks-Föreningen, Kemikalieinspektionen länsstyrelsen isamt
Hallands län.

Ragn-Sells utredningen trovärdig bild MFA-attanser ger en av
förekomsten i Sverige. Riksrevisionsverket däremot attanser
utredningen inte lyckats totalbild volymer ochpresentera en av
sammansättning. Utan sådan översikt RRV ansvarsfråganattanser
inte kan bedömas.

Renhållningsverks-Föreningen instämmer i utredningens konsta-
terande oklarheter i definitioner och klassificering tillatt leder en
osäkerhet kring mängden MFA i Sverige. Föreningen dockanser

mängder och volymer mycketatt är väl kända i regionerde där ett
kommunalt samarbete har utvecklats.

Kapitel 5 Några viktiga MFA-problem-

Följande instanser har lämnat synpunkter på betänkandets kapitel 5
Statskontoret, Vafab, SCB, RRV, Renhållningsverks-Föreningen

länsstyrelsen i Hallandssamt län.
Statskontoret efterlyser kostnadsnyttoanalys inom avfallsom-en

rådet för lösa problemen. Vafab utredningenatt målarattanser upp
alltför mörk bild MFA-hanteringen. Bilden överenstämmer,en av

enligt Vafab, inte med erfarenhetden finns från kommunersom
sig i avfallshantering i regional samverkan. SCBengageratsom

lägger vikt vid i framtiden åstadkommastor heltäckandeatt en mera
avfallstatistik.

Renhållningsverks-Föreningen instämmer med utredningens
uppfattning MFA detär allvarligaste miljöproblemetatt samt att
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Föreningendefinitioner behövs.klassificeringsreglertydliga och
de regionerinomproblembeskrivningen intedock stämmerattanser
Länsstyrel-samverkan.i regionalMFA-hanteringendär arrangerats

från hushåll ochinsamlingen MFAi Halland påpekar att avsen
tillfredsställande.mindre verksamheter inte fungerar

klassificeringKapitel 6 Definitioner och-

Katrineholms kommun,Yttrande över kapitlet har lämnats av
Räddningsver-Statskontoret, Stockholms Konkurrensverket,stad,

länsstyrel-Renhållningsverks-Föreningen,Sundsvallsket, kommun,

i Halland.i Malmöhus län länsstyrelsensamtsen
klassifi-ochRemissinstanserna positiva till definitionerbättreär

medHalland problemencering MFA. Länsstyrelsen i attanserav
revideradeMFA antagligen kommer minska med den väg-att

positiv till denledande förteckningen. Katrineholms kommun är

förteckningen ochrevidering skall ske den vägledandesom av
efterlyser komplettering förteckningen med haltriktvärdenen av

gråzonsavfallet.förkoppling till behandlingsmetoder ävensamt en
Även klassificeringsys-Stockholms stad vill koppling mellanse en

Länsstyrelsenoch rekommendationer behandlingsmetoder.temet om
fördelaktigt medi Malmöhus län däremot det inteattanser vore

behandlings-befintligahaltgränser eftersom detta skulle leda till att
lästes Statskontoret Konkurrensverket påtalarmetoder fast. och att

EG.inomklassificeringsystemet sig till utvecklingenmåste ansluta
grundad på FNsRäddningsverket vill framtida klassificeringse en

rekommendationer farligt gods.transportom av
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Kapitel 7 Hantering och behandling-

Följande instanser har lämnat Statskontoret,synpunkter Kommun-
förbundet, Vafab, Köpmannaförbundet, Arbetarskyddsstyrelsen,
länsstyrelsen i Norrbotten, Statens naturvårdsverk.

Statskontoret framhåller behandlingen MFA måste skeatt av
med bästa möjliga teknik. Kommunförbundet påpekar framtidaatt
selektiva metoder för behandling MFA kan komma utvecklasattav

understryker risken för ökat flöde effektivare insamlingmen genom
och import avfall till följd EES-avtalet. Vafab attav av anser en
fungerande behandling kräver heltäckande mellanla-ett system av

behandlingsanläggningar och deponier. Detta kräverger, stora
investeringar producenterna inte kan för eftersomtasom ansvar

inte homogenutgör Liknande framförsynpunkterman en grupp.
Renhållningsverks-Föreningen.

Köpmannaförbundet kostnaderna för avfallshanteringenattanser
skall belasta priset på produkten. Arbetarskyddsstyrelsen påtalar att
informationen kring riskerna kring MFA bristfällig. kringär Arbete
detta bör iske samråd med utredningen och ASS.

Länsstyrelsen i Norrbotten vill betona möjligheten till större
lokalt eller regionalt omhändertagande för minimeraatt transpor-

avfall. Naturvårdsverket betonarterna behandlingen måsteattav
ske med absolut bästa teknik. Spccialanläggningar för MFA mäste
komma tilll stånd och avfallet dit.styras

Kapitel 8 Ansvars- och organisationsfrågor-

Yttrande har lämnats de flesta remissinstanserna. Yttrandenaav
redovisas efter huvudpunkter
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MFA hushållsavfalleti

iuppkommerMFAbibehållet kommunalt för detEtt somansvar
iLänsstyrelseninstanserhushållsavfallet tillstyrks följandeav

kommun, Kommun-Göteborg, TäbyNorrbotten, Kammarrätten i
ÄvenSundsvalls kommun.TCO, Stockholms stadförbundet, samt

vill iförslaginstämmer med dettaKatrineholms kommun men
miljöfar-produkter medframtiden förökat producentansvarettse

Kommunförbundet,innehåll. Liknande framförligt synpunkter
i GöteborgTCO Sundsvalls Kammarrättenoch kommun. attmenar

förreglerkan ifrågasättas det finns behov strängaredet ett avom
omhändertagande hushållens MFA.av

Ett generellt uttalande för producentansvar

Köp-Ett generellt uttalande för producentansvar har lämnats av
Örnsköldsvik Kom-mannaförbundet, Hofors kommun, kommun,

munförbundet, i Göteborg, Sundsvalls kommun,Kammarrätten

Statskontoret,länsstyrelsen i Halland, Katrineholms kommun,

NUTEK, SAF, Konkurrensverket, TCONaturvårdsverket, samt
Ragn-Sells.

Katrineholms ligger i linjekommun producentansvaratt ettanser
med utvecklingen. Statskontoret tillstyrkerden internationella att

förskjutastyngdpunkten i ansvarsfördelningen bör mot
utvecklingen inom EGproducenteninnehavaren. NUTEK attanser

Sverige Naturvårdsverketoch i går ökat producentansvar.mot ett
i principden miljöfarligt avfall ocksåproduceraratt ettanser som

skall för detta avfall omhand på från miljö-ha ettett att tasansvar
efteroch lämpligtresurssynpunkt Producenten bör strävasätt. att

riktig villMFA inte uppkommer. SAF principen äratt menanser
Konkurrens-ytterligare klargörande vad detta innebär för MFA.se

Vill dockverket sig positivt till ökat producentansvar.ställer
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framhålla riskerna företagsmå kan komma i beroendeställningatt
till de TCO omhändertagandetstora. bör renodlasattanser mot ett
producentansvar medan samhället skall ha samordningsansvar.ett

Kommunförbundet förordar fysiskt och ekonomiskt produ-ett
för MFA och därmedcentansvar avskaffande 6 § i renhåll-ett av

ningslagen.

Ragn-Sells begreppen producentansvar ochatt användar-anser
bör särskiljas. Producenten har för behandlingsmöj-ansvar ansvar

ligheterna. Användarens tillseär förbrukadedenatt attansvar varan
kommer fram till behandlingsmöjligheten.

Köpmannaförbundet stödjer förslaget ökat producentansvarom
är tveksamma till avskaffa det kommunalamen att transportansvaret

och avstå från utvidgaatt kommunernas behandlingsansvar.att

En del remissinstanser tillstyrker endast ökat producentansvarett
för verksamheterstörre

Kemikontoret, Täby kommun Kemikontoret tillstyrker förslaget
producentansvar förutsatt utvidgningenom i förstaatt etappen

begränsas till de större företagen dvs. de betecknas med A isom
bilagan till miljöskyddsförordningen. Tidtabellen och formerna för
övriga B- och C-företag måste övervägas ytterligare.

Täby kommun tillstyrker producentansvar för företagatt större
införs enligt utredningens förslag.

Flera remissinstanser påpekar problem det gäller de mindrenär
verksamheterna

Konkurrensverket, Täby kommun och Ragn-Sells, Vafab och
Koncessionsnämnden för miljöskydd Konkurrensverket förordar en
konsekvensanalys inriktad särskilt mot de företagen.små Täby
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mängdenfrånbör utgåansvarsuppdelningenanförkommun att
mindrepåpekarkommunTäbyverksamhet alstrar. attMFA som en

till kommunernasavfallsittofta lämnari praktikenverksamheter
konkurrens-otillfredställandeklartmiljöstationer och detta äratt ur

MFA-mängderna.minskafå incitamentoch försynpunkt attatt
hante-verksamheter kanmindrefrånMFARagn-Sells attanser

miljöstatio-översynhushållens MFAsamordnat med avenomras
Även problemenpåpekarKonkurrensverketutförs. Vafab ochnerna

små företagen.defördet gäller producentansvarnär ett

och produkterMFA i varor

ilänsstyrelsenNaturvårdsverketNUTEK,Statskontoret, samt
produk-förproducentensStatskontoret anförHalland att ansvar

instämmerNUTEKkonsekvensanalyserna.bör belysas ibättreterna
ochskekommerförskjutning tyngdpunkten motatt varoratt aven

till befo-kopplasskallDettaupphov till MFA.produkter som ger
rationelltförförutsättningarskapagenheter för företagen ettatt

tjänatomhändertagande ut.av varor som
produkterutredningen dei enlighet medSNV att somanser

insamlingssystem.förbli föremålredan finns i omlopp bör separata
idéerutredningensi tillstyrkerLänsstyrelsen Hallands län om

produ-understrykerochavfallsproblemenbranschvisa lösningar på
graven.tillfrån vagganför produktencenternas ansvar

SAKABStatens och kommunens ansvar,

Renhállningsverksföreningen,länsstyrelsen i Malmöhus län,
Sundsvalls kommunstad,StockholmVafab, Koncessionsnämnden,

Malmöhus länLänsstyrelsen ii Hallandlänsstyrelsensamt anser
kommunalamedkombinerasökat producentansvar bör kunnaatt ett
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insatser. Länsstyrelsen flertalet skäl talar för fortsattattanser
kommunal medverkan vid insamling och organisation. vidareAnser

det angelägetär den hanteringatt MFA i skerdagatt av som av
kommunala och regionala tillvaratas. fortsattEn kommunalorgan
samordning MFA-insamlingen bör också kunna bidra tillav en
kostnadseffektiv MFA-hantering.

Renhällningsverks-Föreningen tvärtemot utredarensanser upp-
fattning de redovisade skälen starka föratt utgör argument ett
kommunalt tilloch och med utvidgat sådant. Ett utökatettansvar
kommunalt kan mycket väl kombineras med ekonomisktansvar ett
producentansvar.

Vafab upplever den analys görs MFA-utredningenatt som av
egentligen lika gärna kunde ha framlett till ställnings-ett motsatt
tagande utvidga det kommunalaatt Vafab anför vidareansvaret. ett
ekonomiskt producentansvar tveksam tillär fysisktettmen ansvar
för producenterna. Större företag kan ha enhetliga strömmarstora
MFA hanteras problem även småutan strömmarsom men som
kräver särskild uppmärksamhet. Små företag har varken resurser,
kompetens eller intresse engagera sig i avfallsproblematiken.att

Koncessionsnämnden företagen redan i dag harattanser ansvar
för det avfall själva produktionen upphov till. Detta börsom ger
självfallet kvarstå. Enligt nämnden bör kommunerna ha föransvar

behandlingsmöjligheteratt finns, åtminstone från små verksamheter.
Stockholms stad bör ha visst inflytandeatt överstaten ettanser

prisnivån för slutbehandlingåtervinning och därför med attser oro
SAKAB har sålts. Anser dock inte kommunerna skall haatt
behandlingsansvaret.

Sundsvall kommun försäljningen SAKAB innebäratt attanser av
Ävenreglerna måste skärpas så behandlingskapacitet kan skapas.att

Stockholms stad detnär gäller behandling tillstånden 12 §anser att
förordningen miljöfarligt avfall bör och grunden föromprövasom
prövning över. För 17 § tillstånd enligt förordningses samma

143



2Bilaga

tillskeranmälandenStockholms kommuninstämmer att som
tillräcklig.intelänsstyrelse är

behandlingsan-kommunernasLänsstyrelsen i Halland attanser
förorenadeavfallsslag såsomtill enklarebör inskränka sigsvar

jordmassor skall deponeras.som

ansvarsfråganförtydligandenoch iytterligare analysBehov av

StatensSAF,Arbetarskyddstyrelsen,Riksrevisionsverket, natur-
RiksrevisionsverketKöpmannaförbundet attvårdsverk samt anser

och saknardefinieratinte tillräckligt klartbegreppet producent är
vilkaochfungeratharanalys hur producentansvarssystemettav

ansvarsförhållanden.brister i dag finns med producenternassom
avvaktari fråganinte ställningArbetarskyddsstyrelsen utantar

arbetsmiljösynpunkt.respektive fråndjupare analys systemaven
begreppetpreciseringefterlyser tydligareNaturvårdsverket aven

ochdagensbristerna medproducentansvar systemsamt attanser
förpreciserastydligare börframtida systemlösningkraven på atten
inne-begreppetbörkunna utföra konsekvensansalys. Dessutomen

deponierför gamlautredas med tanke påhavareansvar ansvaret
eller sanering förorenad mark.av

Även produ-vadytterligare klargörandeSAF vill ettett avse
innebär för MFA.centansvar

före-konsekvensanalysKöpmannaförbundet tillstyrker den som
slås.
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Aifallsplanering, för prövning och tillsynresurser

Katrineholms kommun, Ragn-Sells, Vafab, Renhållningsverks-
Föreningen länsstyrelsen i Malmöhussamt län Katrineholms
kommun den kommunala avfallsplaneringenatt böranser utvecklas
så den kan utgöraatt grund för effektiv tillsyn och braen en sam-

Örnsköldsviksverkan med avfallsproducenterna. kommun instäm-
i avfallsplaneringenatt kommer kunnamer utgöra medel föratt ett

kommunerna behålla avfallsflödena.att Ragn-Sellsgreppet om
däremot avfallsplaneringenatt vadanser gäller miljöfarligt avfall är

bristfällig. Vafab anför utvidgningatt kommunernasom en av
inte införs kommer avfallsplaneringenansvar bli verknings-att ett

löst instrument. Renhällningsverks-Föreningen avfallspla-attmenar
neringen bygger på fullföljande det kommunalaett förav ansvaret
insamling MFA. RVF det kommerav lång tidatt innanmenar att ta
planerna får genomslagskraft i det praktiska arbetet med invente-
ringar Länsstyrelsen ietc. Malmöhus län det krävsattanser upp-
följning, effektivisering och detaljstudier för avfallsplaneringenatt
skall kunna bli tillräckligt instrumentett för kontroll och överblick.

Vafab anför samhälletsatt för prövning, tillsyn ochresurser
kontroll måste förstärkas kraftigt producentansvar skall införas.om
Även länsstyrelsen i Hallands län tillsynen måste utveck-attanser
las. Kommunförbundet finansieringenatt kommunernasanser av
tillsyn kan byggas liknandepå sätt gäller för miljöskydds-upp som
tillsynen. Sundsvalls kommun tillsynen lokalt böratt utveck-anser
las och möjligheterna täcka kostnadernaatt med avgifter ytterligare
utreds. Renhållningsverks-Föreningen samhället endastattanser om
skulle utöva tillsynsansvar skulle detta kräva alltför stora resurser.
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naturvårdsverkOrganisationsfrågan. Statens

Renhållnings-KöpmannaförbundetStatskontoret, NUTEK, samt
organisationsfrågornainteverks-Föreningen Statskontoret attanser

till Natur-kvalificerade tjänstertillföra tvåskulle lösas attgenom
vårdsverket.

MFA-inrättandetförslagetpositivt påNUTEK av enomser
Även tillstyrkerKöpmannaförbundetdelegation knuten till SNV.

i behovetinstämmer ettRenhållningsverks-Föreningenförslaget. av
agerande.samlat

avfallmiljöfarligtTransporter av

stad,StockholmsVafab,följande instanserYttrande har lämnats av
ilänsstyrelsenlän,i MalmöhuslänsstyrelsenKoncessionsnämnden,

Sunds-Räddningsverket,SCB, SAF,Norrbotten, Täby kommun,
SNVi Halland,Ragn-Sells, länsstyrelsenvalls kommun, samt

för ochefterredovisasYttrandenaArbetarskyddstyrelsen. argument
bibehållet kommunalt transportansvar.emot ett

Behållande transportansvaretav

kommunaladetVafab efterfrågar konkreta exempel på transport-att
producenternai ställetinte skulle ha fungerat. Föreslår attansvaret

förekonomiska och kommunernahar det attansvaret att ansvarar
Stockholmstillgänglig. hellerfinns Intefungerande infrastrukturen

inflytandefortsatt kommunaltmotsättning mellanstad någonser
enligt miljö-prövningenskärpningochöver transporterna aven

undan-genomförs kan kommunernaskyddslagen. Om lagändringen
B-klassade. Iochföretag A-insamlingsansvaret för de ärtas som

transportör,redovisningskraven ingå MFA-mängder,kan då trans-
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portdokument, slutbehandlare I övrigt förvaltningen attm.m. anser
skall kvarstå.transportansvaret Koncessionsnämnden vill ettse

behållande det kommunala för säkerställatransportansvaretav att
ändamålsenliga MFA.transporter av

Länsstyrelsen i Malmöhus län problemen med detattanser
kommunala ochtransportansvaret branschvis återtagandeett av
leverantörer borde kunna lösas speciella tillstånd vid sådanagenom
åtaganden. Länsstyrelsen anför vidare förslaget avskaffandeatt om

det kommunala kan kommatransportansvaretav innebäraatt att
kontrollen måste överförastransporterna till tillsynsmyndig-av
heterna. Länsstyrelsen ifrågasätter finns till detta ochom resurser
efterlyser riktlinjer för hur denna kontroll skall ske.

Avskafande transportansvaretav

Länsstyrelsen i Norrbotten även för avfalletattanser ansvaretom
flyttas till producenten behöver detta i realiteten inte påverka

eftersomtransporterna privata entreprenörer redan tidigare har
anlitats kommunerna. Ett kommunalt intresse kommerav dock att
kvarstå för insamlingen hushållens MFA och insamlingenav av
gråzonsavfall från bensinstationer o.dyl. ofta är kommunalsom en
angelägenhet. Transporttillstånden förelås bli kvar och knytas
hårdare till bankgarantier i händelse konkurs.av

Täby kommun avskaffandeatt ett måste ledaanser ansvaretav
till instrumentatt ett införs förannat kontrolleraatt transporterna.
Den möjlighet anförs är transportörerna fåratt redovis-som en
ningsskyldighet avfall.transporterat Denna redovisningsskyldig-av
het bör då införas i regelsystemet och kopplas till transporttillstånd
för MFA. Liknande synpunkter anför SCB attsom menar om
utredningsarbetet leder till uppgifter det miljöfarligaatt avfalletom
skall insamlas via transportsedlar är det viktigt dessa är enhet-att
liga så officiell statistikatt kan skapas.

147



2Bilaga

kommunalaavveckla dettillstyrker förslaget trans-SAF attom
möjlighetochökad konkurrensstimuleraförportansvaret att geen

samband med dettaitransportlösningar. Föreslårflexiblatill en
Även Räddningsverket vill ersättacertifiering transportörerna.av

icertifiering transportörerframtidamedtransporttillståndet aven
förslagettillstyrkerRagn-SellsADR-bestämmelserna.enlighet med

länsstyrel-föreslåravskaffande atttransportansvaret samtett avom
SWEDAC.certifieringmedtillståndsgivning ersätts avensernas

liggaför böranförSundsvalls kommun transportenansvaretatt
rådgivareuppträdarenhållningenDäremot kanpå producenten. som

MFA.transportörerbehandlareflera godkändaoch utgöra aven av
dubblering ii finnsdet dagLänsstyrelsen i Halland att enanser

Länsstyrelsenlänsstyrelse.ochtillståndsgivningen mellan kommun

kommunalaavskaffande detsig intemotsätter transportansva-ett av
till detill återgånginte får ledaockså dettaattret enmen anser

infördes. Eninnan kommunalaförhållanden fanns det ansvaretsom
befogenheterlösning föreslås överlåta kommunensär attattsom

till-samband meddå itill länsstyrelsenentreprenörerutse som
Länsstyrel-verksamheten.bedöma behovetståndskravet har att av

lösningarbranschvisakringutredningens tankaräven attsen anser
leveran-tanke produkter kan återtasbör understödjas med avsom

Naturvårds-insamlingar stöder äveni returfrakt. Branschvisatören
avgiftsñnan-insamlingsystem kanverket att separatasom menar

batterier.nickel-kadmiumföreslås försieras i enlighet med vad som
behövsutredningytterligareArbetarskyddsstyrelsen attanser

kemikaliermöjlig samordningangående transporter renaen avav
Arbetarskyddsstyrelsenoch MFA i attreturtransporter. menar

efterMFAanvändningen rengöringsmedel och uppkomsten avav
samordning.fördelarna medrengöringen kanske uppväger en
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Sammanfattning av

konsekvensbedömningarna

MFA-utredningen har haft i uppgift utföra analyser vilkaatt av
konsekvenser den föreslagna ansvarsfördelningen får förm.m.
omhändertagande, kontroll och tillsyn MFA. För utföra dettaattav
arbete har och konsult fått i uppdragexperteren grupp av atten
analysera förslagen se kapitel 5. Experternas bedömningar ikan
sin helhet erhållas Miljö- och Naturresursdepartementet. Detav
följande är sammanfattning bedömningarna.en av

Konsekvenser från länsstyrelseperspektiv

Konsekvensbedömningen har skett utifrån de erfarenheter till-av
stånds-och tillsynsverksamhet bedrivits länsstyrelsen isom av
Malmöhus län. Kontakter har också tagits med andra länsstyrelser.

Konsekvenser för omhändertagandet MFAav

En allmän synpunkt är principutredningens betoning på ökatatt
för producenten och avfallets omhändertagandeansvar böratt

planeras i nära anslutning till dess uppkomst inom produktionsledet
inte kommer till direkt uttryck i förslaget till omhändertagandesys-

Förslag till branschspeciñktem. insamling behandling eller andra
krav på producenter vad gäller återtagningssystemseparata tas
heller inte Vad gäller den avgränsade del MFA huvud-upp. av som
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verksamhet bedömsindustriellprocessavfall frånsakligen utgörs av
följande konsekvenserleda tillförslaget

avfallsslagvissaochområdengeografiskavissagällerVad0
ekonomisktbedrivabli svårtsannoliktdetkommer attatt en

Ökade kostnadertransportverksamhet.ochinsamlings-lönsam
förriskochsmåproducenter attglesbygd ochinsamling frånför

följden.bliin kanavfall samlassådant

producenten transporteraryrkesmässigIcke atttransport, t.ex.0
det kommu-dåökamellanlager, kommeravfall till attetteget

bort.nala transportansvaret tas

Överförande kommunalafrånochinsamlings- transportansvar0 av
innebärvinstsyftedrivs medföretagoch företag till somorgan

tenderaMFA kommerhanteringen attkvaliteten attpåatt av
kom-aktörerolikamellanVid ökad konkurrensminska på sikt.

och lågakonkurrensmedletfrämstaprissättningen att varamer
priser blir då följden.

förväntasintemarknadenMFA kanbehandlingVad gällerO av
Möjlighetenkostnad.lägstakvalitet endastefterfråga hög utan

behand-bästaavfallet till denstyrningtill minimering och av
prissättning kommermotiveradmiljömässigthjälplingen med av

behandlingsföre-mellanfri konkurrensminska i betydelse vidatt
för Ökadproducentendrivkraft föregentligNågontagen. av-

differentie-utvecklingfallsminimering kostnadskrävandeoch av
behandlingsledet kommerinommångfaldrade metoder och

på tillsyns-ställaskommerinte finnas. Höga kravdärmed attatt
utveckling.önskvärdframtillståndsmyndigheter drivaoch att en
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Ökad kvalitetO på behandling och omhändertagande kan förväntas
till följd tidsbegränsade tillstånd för behandling och slutligtav
omhändertagande.

Nyetablering försvåras0 dock då kravet på bästa teknik medför
högre kostnader hos konkurrenternaän för omhändertagande.
Detta problem föreligger medäven dagens system.

Investeringar i anläggningar0 för slutligt omhändertagande och
behandling innebär också risktagande framför allt vidett stort
specialiserade anläggningar där kundunderlaget litet ochär
teknikutvecklingen är snabb. Viss avskrivningstid bör därför
kunna för gjorda investeringar.garanteras

Konsekvenser för kontrollen

Inom kommuner där byggt speciella kommunalaregionalaman upp
avfallsbolag ombesörjer insamling och MFAtransportsom av
bedöms förslaget ungefär lika möjligheter till kontroll överge
MFA-flödet i dag, med väsentligt utökad arbetsinsatssom men en

miljö- och hälsoskyddsförvaltningar, länsstyrelser, SNV ochav en
ökad byråkrati. Detta eftersom kontrollfunktioner vad gäller regist-
rering och sammanställning avfallsproducenteröver och transpor-

avfall överförs från kommunalaregionalaterat operativa till miljö-organ
och hälsoskyddsförvaltningar och länsstyrelser.

Inom regioner där enskilda i dagtransportörer ombesörjer
insamling och bör förslaget kunna bättretransport kontrollge en
över MFA-flödet jämfört med dagens läge, i likhet med vadmen

förutsätts då utökad arbetsinsats samtligasom anges ovan en av
miljömyndigheter.
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för tillsynenKonsekvenser

den skärptaskall fungeraför ärEn förutsättning attsystemetatt
tillsyn aktörernaföljs med aktiv övertillståndsgivningen uteenupp

bevakas.rapporteringsskyldighetenföreslagnafältet och denpå att
Ökadnivå. tillsynbedrivs påhärvid viktigt tillsynen rättDet är att

beträffandekrävaskommer att

ProducenterO

ochi synnerhet i glesbygdproducerar MFAVerksamheter som
reduce-transportkostnader ochgrund högresmåproducenter på av

rad service.

Transportörer0

erfarenheteroch samladePå grund kommunernas kontrollatt avav
dessa upphör.aktörer

Mellanlagrare0

föroperationellaPå grund dessa producentensövertaratt ansvarav
för-avfallet till behov kanomhändertagande. Dettarättatt styrs

speciellt i initialskedet marknaden släppsväntas närstortvar
fri.

Tillämpning prövningsregler och resursbehovav

olikatydliggör i viss ansvarsfördelningen mellanFörslaget mån
myndigheter möjligheter tillsyn.vilket förbättrar Menutövaatt
förslagen medföra arbetsuppgifterbedöms väsentligt utökadeäven
för miljömyndigheterna samtligapå nivåer den föreslagnagenom
tlllstândsprövningen för

Behandlare och slutliga Tillståndsmyndig-omhändertagare -
heternas återkommande prövningar behandlingsanläggningar ochav
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slutligt omhändertagande blir den primära drivkraften för utveckling
differentierade behandlingsmetoder och teknik. Detta kräverav ny

utökade på central och i viss regional nivå.mån påresurser
Mellanlagrare Införandet tidsbegränsade tillstånd för mellan-av-

lagrare innebär antalet prövningar för dessa verksamheter ökar.att
Transportörer Länsstyrelsernas prövningsarbete kommer ökaatt-

då kommunernas kontroll upphör i och med avskaffandet detav
kommunala transportmonopolet.

Utöver detta krävs ökade för klara kontrollenattresurser av
MFA-flödena detnär gäller

Registrering och sammanställning Den registrering och sam--
manställning insamlat, och behandlat avfalltransporteratav som
utförts kommunalaregionala operativa kommer över-av attorgan
föras till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Rapporteringsskyldighet En utökad rapportering från mellanlag--
behandlare och slutliga omhändertagare skall administrerasrare, av

tillsynsmyndighetema.

Service och information Länsstyrelser miljö-och och hälso--
skyddsförvaltningar kommer service informations-överta ochatt
funktioner från kommunala avfallsbolag. Detta gäller bl.a. för-
frågningar från avfallsproducenter m.fl. klassning MFA,om av
regler för farligt gods reglertransport för MFA-tran-samtav

mellanlagrare och behandlare.sporter,
Det får tveksamt föreslagnadet omhänder-ytterstanses vara om

tagandesystemet kan genomföras inom för de förramen resurser
tillsyn och kontroll finns i dag på regional och lokal nivå.som
Möjligheterna införa avgiftssystem för täcka kostnadernaatt ett att
för ökade bör därför övervägas. En möjlighet attresurser annan
reducera resursbehovet är samordna prövningsforfarandenaatt
enligt miljöskyddslagen förordningenoch miljöfarligt avfall vadom
gäller behandling och slutligt omhändertagande. Möjligheterna till
omprövning givna villkor enligt miljöskyddslagen finns redan iav
dag från miljöskyddssynpunkt väsentlig förbättring kanom en
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reningsteknik.elleranvändning någonmeduppnås process-nyav
omprövningtillmöjlighetutnyttjande dennafrekventEtt avmera

teknikutvecklingenpåeffektpositivaskulle kunna somsammage
tillstånd.tidsbegränsadeinförandet av

strukturPåverkan på dagens

förheltäckandeuppbyggnadenkommunalaregionala systemDen av
organisationkundinformation, transport-insamling, avtransport,

tillavfallstyrningmellanlagring,verksamhet,entreprenörernas av
sammanställningochdokumentationbehandling, registrering, av

enskildamyndigheter,på trans-uppgifter kommer splittrasatt upp
och mellanlagrare.portörer

detsåutformasböromhändertagandesystemet attDet föreslagna
kommunalaregionala in-frivilligatillinte utesluter möjligheten

fungerandeväldäri områdensamlings- transportâtagandenoch en
organisation för detta.byggts upp

tillsyns-konsekvensbedömning frånkommunalEn

perspektiv

förslagensbedömainriktatsKonsekvensbedömningarna har mot att
utföramöjlighetertillsynsmyndighetensinverkan lokalapå den att

erfarenheterutgår fråneffektiv tillsyn. Bedömningarna aven
Bedöm-stad.Stockholmsavfallet itillsynen det miljöfarligaöver

för övrigagenerelltgällaningarna skall därför inte förutsättas

kommuner.
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Konsekvenser för administrationen

I och med det kommunala försvinner ökartransportmonopoletatt
den administrativa belastningen tillsynsmyndig-hos den kommunala
heten. Det beror bl.a. på de kommunala avfallsbolagen har detatt
administrativa MFA-hanteringen, vilket innebäröver ävenansvaret

för sammanställning uppgifter berör MFA-trans-ansvar av som
Detta arbete måste sannolikt läggas lokalapå denöverportema.

tillsynsmyndigheten eftersom bl.a. den kommunala avfallsplane-
ringen till del bygger på dessa uppgifter. En konsekvensstor attav
den lokala tillsynsmyndighetens administrativa belastning ökar är att

för aktiv tillsyn därmed minskar. aktiv tillsynMedresurserna avses
den ansvarige handläggaren företagtillsynsbesök hos degöratt ett

berörs lagändringen.som av
Att till följd lagändringen kan föreslås bli för-resurserna av

stärkta för tillsynsmyndigheterna knappast troligt i ekono-är dagens
miska läge. Det därförär vikt rationellt redovis-största att ettav
ningssystem införs kommunens avskaffas.när transportansvar

Överblick MFA-strömmaröver

En rapporteringsskyldighet föreslås ingå i MFA-innehavamas
villkor till tillstånd Naturvårdsverket, vissoch i mån länsstyrel-av

uppgifterför få redovisat de för avfalletkrävs följaatt attsen, som
i de olika leden. effektivEn tillsyn kräver rapporteringsplikten
från alla innehavare hanterar MFA, denna rapportering måstesom
även återföras till den lokala tillsynsmyndigheten för möjlig-fåatt

följahet det miljöfarliga avfallet framända till slutbehandling.att
En konsekvens blir den myndighet tillsynskall utövaattannars som
på företagen inte har de uppgifter krävs.som
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Tillståndsprövning

5 innan§skälighetsprövning enl.miljöskyddslagen detI sker en
tillförslagutredningenstillsynsmyndighet. Iåtgärd krävsen av en

skälig-motsvarandeförordningen finns inte någontillstånd enligt
anmärkningsvärt.hetsprövning, vilket bedöms vara

förföretagmellanlagrare ochutredningen behandlare,I attanges
miljö-enligt bådetillståndsprövasslutligt omhändertagande skall

prövningmiljöfarligt avfall. Enförordningenskyddslagen och om
resursslöseri,enligt lagstiftningar säkerttvå kan mensomanses

Prövningarna därförsärskilt belysas. ärMFA-hanteringen måste
enligtprövningen skemotiverade. På sikt kommer att gemensamen

kraft.träder ilagstiftning, den föreslagna miljöbalkennär
finns viss risk medDet dock viktigt detär att notera att enen

dettillprövning miljölagstiftningar. Orsaken detta ärenligt två att
anläggning. Ettkan innebära olika myndigheter prövaratt samma

mottagningsstationerna för MFA.anmälningspliktigaexempel deär
anmälningar.dessaDen kommunala förvaltningen handlägger

Enligt länsstyrel-förslaget skall dessa anläggningar prövasäven av

sen.

Tillsynen

enligt miljö-bådeEn konsekvens gäller tillsynen reglerasvad som
tillsynenkemiska produkter, kan bliskyddslagen och lagen attom

inom tillsynsmyn-enligt produkter prioriteraslagen kemiskaom
miljöskyddslagendigheten. beror tillsynen enligt ärDetta på att

miljöskyddsför-avgiftsfinansierad, antingen med fast enligttaxa
ordningen tillsyn enligt finnseller timtidstaxa. När det gäller LKP

det inte liknande tillsynsdebitering.någon

miljöfarligaFör tillsynsmyndigheten skall kunna följa detatt
avfallets detaljeradtill slutligt omhändertagande krävsväg en
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uppgiftsskyldighet från hela hanteringsledet. För kunna kontrol-att
lera skett på miljöriktigt medatt transporterna sätt, god-ett samt
känd måste avfallsproducententransportör vid tillsyn kunna av-
krävas uppvisa kvitton. Dessa kvitton finnas tillgäng-att bört.ex.
liga år efter kvittblivningen avfallet. Föreskrift dennatre av om
skyldighet föreslås införas i förordningen miljöfarligt avfall.om

I förslaget länsstyrelsernas prövning bör utökas medattanges
krav påirapporteringsskyldighet till den lokala tillsynsmyndigheten
och enhetliga transportdokument bör utformas föratt hela landet.

En prövning transportörerna bör ligga kvar pâ länsstyrelse-av
nivå. Rapporteringsskyldigheten till tillsynsmyndigheten bör vara
enhetlig landet.över Den lokala tillsynsmyndigheten bör få en
kommunvis redovisning från respektiveseparat transportör som

MFA inom kommunen.transporterat Om rapporteringsskyldigheten
inte blir enhetlig och lättolkad kan konsekvensen bli den lokalaatt
tillsynsmyndigheten inte kan tillgodogöra sig de uppgifter desom
får sig tillhanda.

För möjliggöra kontrollatt det miljöfarliga avfallet harattav
kommit till den innehavaren och avfallet haratt transporteratsnya
till nästa innehavare krävs det detaljerad uppgiftsskyldighet ävenen
for mellanlagrarebehandlare och slutliga omhändertagare. Rappor-
teringen måste lätt tolka för tillsynsmyndigheten. Därförattvara
bör rapporteringen häräven enhetlig över landet. Den lokalavara
tillsynsmyndigheten bör kommunvis redovisningseparaten av
dessa uppgifter för kunna utföra den tillsyn erfordras föratt attsom
kunna följa flödena.

Dispens från transporttillstând

sistaI 9stycket § renhållningsförordningen den kommu-attanges
nala nämnd kommunfullmäktige bestämmer får medge undan-som

från första stycket i frågatag sådant avfall uppkommer hosom som
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Stockholm harföreligger.... Iskälföretag särskildavisstett om
företagförtillfällen,flertalviddispensmöjligheten använtsden ett

avfallshantering.sinsamordnaverksamhet önskarinom sinsom
påavfallsproducentenför ettunderlättar attDispensmöjligheten
exempelvisbeviljasDispensenavfallshanteringen.rationellt lösasätt
flertalavfall påmiljöfarligtmängderföretag små ettharnär ett

värdefulltDet ärföretag. ettverksamhetsplatser inom attolika ett
lokala tillsyns-dispensmöjlighet hos denkvarföretag skall ha en

Även förunderlättalagändringen ärmedsyftetmyndigheten. attom
förkvarstådispensmöjlighetbör ettavfallsproducenterna, så en

önskarföretagdeblirföretag. En konsevens att sam-somannars
länsstyrel-transporttillstånd hosmåste sökaordna sina transporter

sen.

Hushållens MFA

avfallmiljöfarligtförordningenundantaget iHushållens MFA är om
avfalletmiljöfarligaNär detregleras enligt renhållningslagen.och

förvaltningenmiljöstationtillfrån hushåll har lämnatsett anseren
dvs.mening,i förordningensavfallet till MFAövergåratt att vara

därmedochavfallsproducentkommunen skall räknasatt som
godkändanlitadärmedansvarig för avfallet. Kommunen måste en

likartat kanutformasinteEn konsekvens reglernatransportör. om
MFA.ansvarig för hushållensbli det blir oklart äratt somom vem

Problem kvarstårsom

förekommer detde företag mindre mängder MFA uppstårInom där
avfallet till kommu-företaget miljöfarligasjälvt detatt transporterar

ekonomiskabl.a. denmiljöstation. Anledningen till detta ärnens
företag självamedvinst företaget därmed Problemetgör. attsom

sinmedmiljöstation hushållen,sitt MFA till ärtransporterar atten
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avfallstaxa, betalar företagens MFA-hantering. Det i och för sigär
fördel företagens MFA lämnas in på miljöstationenen om om

alternativet avfalletär igår eller avloppet.att utannars soporna
Problemet finansieraär skall det hela hushållen ellervem som
företagen.

Gråzonsavfallet ocksåär kvarstående problem. Ett exempel ärett
det avfall hosuppstår hobbyklubbar håller medpå t.ex.som som
fotoframkallning. Om det miljöfarliga avfallet klassas bestånds-som
del i hushållsavfall kan det lämnas in på miljöstationer i vissaeller
fotoaffarer. Problemet är det sig relativtrör mängder.att storaom

insamlings-Ett och transportföretags bedömningar

Ragn-Sells har bedömt förslagen utifrån den privata entreprenörens
synvinkel. Kontakter har företagits med insamlareandra samt
företag inom åkeribranschen.

Det kommunala avskaffandetransportansvarets

En positiv konsekvens förslagen bedöms det kommunalaattav vara
avskaffas så tillverkaretransportansvaret och distributörer kanatt

bygga rationella återtagningsystem förbrukadeför kemikalierupp
helaöver landet begära dispenser i varje kommun. Redanutan att

vid leverans den produkten kan transportutrustningav rena samma
användas vid återtagning avfallet. Produktleverantören kan ocksåav
upphandla insamlingar samordnat från företag i konkurrensseparata

huvudmannaskapdär kommungränser, och kommunala intetaxor
rationellstör struktur.en

Inom transportmonopolets har också i vissa fall utvecklatsram
behandlingsmonopol för det miljöfarliga avfallet dvs. kommu-att

transportmonopolet också har avfallet skallnerna styrt vartgenom
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kanavskaffandelevereras. Med kommunens transportansvarett av
ochmed varandrafritt konkurreraalternativa behandlingslösningar

återvinning.säkerligen bidra till enklare tillockså vägar
konkurrensföretag itillsyn behöver öka eftersomBehovet av

denintehåller varandra ochmed varandra påögonen attaccepterar
olika villkor.andra konkurrerar påfuskar och därmedparten

farligt avfall, såsomAffärsområden anslutning tilli transport av
bli närings-tankrengörningar kommersaneringar, städningar och att

sanering ocherbjuda bådefria företag får möjlighetnär attsamma
saneringsföretagenbortforsling saneringsresten. hämmasI dagav

däri de kommunergeografiskt vanligtvis arbetar baradvs. att man
alltföreftersom dispensvägen upplevsär entreprenör varaman

krånglig.

Påverkan på strukturen

inteAvskaffandet det kommunala kommer atttransportansvaretav
innebära väsentliga för transportföretagen. Dettanågra förändringar

beroende på

Att omstrukturering åkeribranschen detredan skett0 en genomav
kommunala kompetensprövningoch dentransportansvaret som
länsstyrelserna utfört.

MFA-strömmarna området utgörär så små de på0 att satsatsom
begränsad skara.en

I allt MFA i dag privata företag.redan0 stort transporterassett av
Antingen i kontakt med transportköpande kund, huvudmanen en

kommunal organisation, SAKAB eller entreprenad-är ettsom en
företag Ragn-Sells. Ett avskaffande det kommunalasom av
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förändrar endast förutsättningarna kalladeför de såansvaret
huvudmannaskapen.

En försämring kvaliteten inte åkerinäringen behöver uppståav anser
i och med avskaffandet det kommunala Entransportansvaret.av
kvalitetssäkring kommer allmänt införas för alla leverantörer.att
Denna kommer ställa krav företag ochmed småatt som resurser
låg kvalitet inte kommer kunna uppfyllas. Enatt noggrannare
prövning transporttillstånden hos länsstyrelserna med höga kravav
på personella och tekniska ligger i linje med vadresurser som
kommer införas kvalitetssäkringnär blir tillämpad.allmäntatt en

Allmänna synpunkter från insamlare

Synpunkterna baseras på antal tillfrågade insamlares uppfatt-ett
ningar. Dessa positiva omdömen möjligheten till att tager om
direkt kontakt kundermed krav dispenser, följandetpåutan av
kommunala Förslagen uppfattas förbättra möjlig-kunnataxor etc.
heterna till återvinning bl.a. lösningsmedel.av

Förslagen bedöms inte leda till missförhållandenökade med ett
avskaffande det kommunala Oseriösa han-transportansvaret.av

hindras inte val de vill fuska, fuskarterare systemav av som-
redan i dag. Möjligen finns farhågor för mindre åkerier medatt en
lågprislinje kan komma in på marknaden. Frågan då uppstår ärsom

länsstyrelseprövningen klarar gallra bort transportörerom att utan
kompetens.

Behovet information och särskilt behovet myndighets-av av
information påtalas. I och med avskaffandet det kommunalaav

avanförs viss för uppkomsten privatatransportansvaret en oro
monopol i stället för kommunala.
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bedömningkommunaltregionalt bolagsEtt

frånutgångspunktmedkonsekvensbedömningVafab gjort sinhar
byggtkommunerregionalbolagden verksamhet som enuppsom
ochinsamlings-följd kommunaladet nuvarande transportansva-av

Renhållningsverk,GöteborgsfrånSynpunkter har inhämtatsret.
Nordvästrai Skåne,KemiavfallTekniska i Linköping,verken

Renhållnings-KommunalaSkånes NorrköpingsRenhållningsbolag,
kansli. Utgångs-Renhållningsverks-föreningensbolag Svenskasamt

200 kommunerlandetspunkten för Vafabs analys är överatt av
påMFA-lösningar70 byggtmed % befolkningen haröver uppav

regional huvudentreprenörer.bas eller med hjälp av

Allmänna förslagensynpunkter på

Strik-MFA.hanteringenFlera positiva förinslag bedöms avsom
regist-i daginklusive detillståndsgivning för alla aktörertare som

avfall och helstmiljöfarligt ävenenligt 17 § förordningenreras om
producent-för definitionintern behandling positivt. Klarareär av

avfall bra ochliksom miljöfarligtdefinitionen äransvaret ange-av
läget.

avsaknadenDen allvarligaste bristen i MFA-system ärdagens av
avfallsmini-tillproducenternastyrmedel verkligen tvingaretc. som

diskuterats i dennamering, förslagproduktion Deetc.renare som
egentligen barautredning leder inte till utveckling ärsådan utanen

förändring och kontrolleras.tillståndhur aktörerna skallen av ges
Det viktenframhållermåste angeläget utredningen attatt avvara

till andraovannämnda ståndstyrmedel verkligen kommer genom
initiativ.

Oklart i bli aktuellaförslaget övergângslösningar skallär om
för MFA.kommunerna grundansvarskall ha slagssamt ettom

Dessutom mindreoklart föreslås handkommunerna skall ta omom
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avfallsströmmar, frånvissa och produkter t.ex.typer av varor
byggnadsavfall konsekvensbedömningar skallFöretc. att vara
möjliga preciseringarmåste sådana ske.

Organisationsfrågor

Ett borttagande insamlings-det kommunala och transportansvaretav
tydlig signal till kommunerna i framtiden operativtär atten

sig i hanteringen miljöfarliga avfallet fallerdetengagera somav
inom kommunernas harI de kommuner och regionergränser. som
byggt sådana kommunalaregionala organisationer måste detupp
allvarligt ifrågasättas i vilken mån kommer driva dessaattman
vidare i kommunal regi. Saknas detstödet i renhållningslagen kan

dessutom ifrågasättas kommunerna formell grundhar attom ens
utföra tjänster på detta till andra aktörerområde. Detta kan leda att
helt enkelt besvärar sig kommunerna sysslar med dennaöver att
verksamhet.

I många kommunerregionbolag organisationerna för MFAär
direkt kopplade till övrig avfallsverksamhet för hushållsavfall,

rådgivnings- och konsumentverksamhet Organisationerna haretc.
kunnat byggas eftersom underlaget varit tillräckligthar stort.upp
Ofta har detta betytt nivåkompetensen kan hållas på högatt en
framför allt i därförsmå kommuner. Det finns risker kommu-att

måste sitt överhuvudtaget i avfalls-omprövanerna nu engagemang
frågor.

I de kommunerregioner inte sig nöd-änengageratsom mer
vändigt och där MFA-hanteringen förbättrasskulle behöva kommer

de aktuella förslagen rimligen leda till överhuvud-kommunernaatt
inte kommer sig. förhoppningarHär fannstaget att storaengagera

avfallsplaneringen skulle lösningar i dessa kom-ävenatt generera

muner.
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fall privati-De kommunalt uppbyggda i vissakanresurserna
inteMen detta dockdet gäller de operativa ärnärseras. resurserna
oftaalltid förbehandlingsanläggningarlätt eftersom mellanlager och

finns hushållsavfall.samordnade avfallsupplag förmed ettt.ex.
inteIbland sköts anläggningarna personal Det gåretc. attav samma

utesluta vissa kommuner i fall väljer avveckla sådanadessaatt att

FCSUTSCF.

Taxor

Ett de kommunalaområden kan påverkas detattmestav som av
för MFA bort ekonomi- och Kommu-äransvaret taxesystemet.tas

har sinrenhållningslagen förrätt kostnadernaatt uttanerna genom
hantering i form avgifter. Sedan 1991 får för avfall-kostnaderav
planering Taxorna följer den självkostnads-s.k.tas ut. tas utsom
principen i princip. gällerär praxis framsprungen Dessutomsom en
på grund enligt likställighetsprin-kommunallagen den s.k.samma
cipen innebär kommunen skall behandla alla kommunmed-attsom
lemmar lika. Taxorna för avfallshanteringen socialtsåledesär
utjämnade, vilket fördelar i kommuner med glesbygs-storager
områden eller utspridda Servicen nivåtätorter. kan hållas pâ samma
för företag med MFA i kommunen det ärt.ex. ett oavsett var
lokaliserat. En konsekvens förslagmed detta blir MFA-hante-att
ringen blir dyrare iglesbygd och i mindre vilket kan skapatätorter,
regionalpolitiska problem.

Transportsystemet

Den förändringenstörsta för de kommunala organisationerna kom-

ske på transportområdet. Kommunerna tillhar delatt stormer
byggt sina med hjälp befintliga Närentreprenörer.systemupp av
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det kommunala bort faller de nuvarandegrunden föransvaret tas
avtalen.

De större transportföretagen kommer knappast i fortsätt-att
ningen ha anledning fortsätta sitt samarbete med kommunernaatt

Överhuvudtagetkommer på hand. detär tvek-utan att agera egen
kommunerna siktpå kommer sig isamt att trans-om engagera

MFA.porterna av
De små transportföretagen i dag får sin kemikompetens frånsom

kommunerna får därmed svårt fortsätta med miljöfar-arbetaatt att
ligt avfall. Effekten blir färre företag försämradverksamma med
konkurrens till följd. I många kommunerregioner riskentorde vara

för privata monopol.stor
Framför allt kommer den förändrade transportbilden leda tillatt

ökade kostnader för avfallslämnarna i mindre belägna långttätorter
från mellanlager och behandlingsanläggningar. De mindre företagen
har oftast för servicen just i de mindre kommunerna och därsvarat
kunnat överleva tack komplement till sin ordi-attvare man som
narie åkeriverksamhet också kört miljöfarligt avfall.

Mellanlagring

Mellanlagring miljöfarligt avfall viktigt led för fåär ett attav
rationella till behandling. I samband med mellanlag-transporter
ringen kan avfallet omemballeras, för-och eventuelltsorteras
behandlas. Mellanlagren oftastär uppbyggda medsamordnat en
avfallsstation för andra avfallstyper. I mindre omfattning förekom-

renodlade mellanlager drivs direkt transportör.mer som av en
Mellanlagring innebär väsentligt risktagande från miljö-bådeett
mässig och ekonomisk synpunkt. De kemikompetenskräver god för

avgöra samlagringsmöjligheteratt etc.
Med detta förslag blir det osäkert vilkenpå grund kommunerna

bör och kommer fortsätta driva sina vidare. Närmellanlageratt att

165



3Bilaga

russinplock-s.k.förriskfinnskommunala bortdet attansvaret tas
dedärmed äventyraochunderlagetning kommer minskaatt

drift.nuvarande fortsattalagrens
mellan-självaväljaför industrin kommerRisk finns attäven attatt
i sinkanDettaavfall tursitt miljöfarliga på denlagra tomten.egna

miljöriskerna.öka brand- och

Behandlingdeponering

kommunalaverkställa det transport-kunnaFör överhuvudtagetatt
förbehand-vissabyggtflera kommunala aktörerharansvaret upp

olje-anläggningardessalingsanläggningar. Framför allt hanterar
avanceradblivit alltmerihaltigt material. Tekniken dessa har

oftaAnläggningarna kräverberoende stigande miljökrav. ett
kommu-övrigt harkostnadseffektiva. Iförunderlagstort att vara

för vissai vissa fall tillskapat deponeringsresurser typer avnerna
regionbolagigråzonsavfall. har funnits någraIntresse attäven

Engråzonsavfall.för MFA ochutveckla bl.a. deponeringstekniken
avfall kommermiljöfarligtavlastning förkommunernas ansvarav

drivasutveckling helt kommerinnebära denna attatt att avnu
medsamordningsvinsterRisken därmedprivata aktörer. är stor att

försvinner.avfallsverksamhet kommunernaiannan
marknads-heltblir såledesUtvecklingen på behandlingssidan

påbereddstyrd. Frågan marknaden kommerär att satsaatt varaom
ellerMFA-flödetutveckling täcker helabehandlingsteknikav som

flödena.för enklasatsningar i första ske dehand kommer attom

Kundmönster

prövadeProcessavfallet oftast i företag äruppkommer större som
flödenenligt oftamiljöskyddslagen. företagen harDe större stora
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även andra avfallstyper ochrester, styckegods etc.,av varor
produkter miljöfarligtmed innehåll. De senare grupperna upp-
träder framför i inteallt mindre och medelstora företag ärsom
prövade enligt miljöskyddslagen.

Mängdmässigt processavfallet ofta dominerande innebärär men
egentligen inga innehålletproblem hantera beroendestörre påatt att

käntär och betydligtbehandlingen löst. De övriga flödena kräverär
arbete innan avfallet slutbehandlat. För hantera dessaär attmer

flöden krävs kompetens avfallsläm-och samordning. Den enskilde

har oftast inte de kunskaper krävs för klaraattnaren som ens
deklarationen. I vissa fall lösningarkan säkert s.k. branschvisa vara

lösning. Hittills har sådana insatser för mycketendast svaraten
blygsamma flöden kopplingMFA där enhetlighet ochkraven påav
till råvaruleveranser avgörande. Den delen MFA-är större av
flödena intetorde lämpliga för lösningar.sådanavara

Rådgivning och information

Behovet och vikten avfallslämnarna övriga aktöreroch ävenattav
på MFA-området har tillgång till erford-den specialistkunskap som

för bra hanteringen har tydligt producen-markerats. För attras en
verkligen skall sitt för avfallsminimering måsteterna ta etc.ansvar

grundläggande information rådgivning finnas tillgänglig.ochen
Avfallslämnarna, framför allt de inga möjlighetersmå, har normalt

själva tillhandahålla denna kompetens.att
Styrkan i de kommunala lösningarna denna kompetensär att

säkerställs fleraåt alla. I kommunerregioner finns tilltillgång
avfallsrådgivare inte miljöfarligt avfallbara arbetar med utansom
även med det branschspecifika industriavfallet. Samordnings-
vinsterna ochär många kan helhetsgreppgånger påstora tas ett
företags avfallssituation. Kostnaden för information kanetc. tas ut
via Om det kommunala bort måstetaxesystemet. ansvaret tas
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markna-tillhandahållasinformationmotsvarande rådgivning och av
Till-uppenbara.tillsynsmyndigheterna. svårigheterna ärden och

för grund-densynsmyndigheterna kommer få ett stortatt ansvar
möjligheternaläggande informationen. de finansiellaTyvärr torde

förförutsättningarnuvarandeklara detta begränsande medatt vara
tillsynsavgifterförden kommunala Med nuvarandesektorn. system

denkan för information inte täckas vägen.kostnadernaetc.

Statistik

Samhället övervakagrundläggande kunnahar behov attett av
MFA.särskilt förhanteringen avfall.samhällets Kraven är storaav

Om visserligen dennadet kommunala bort kommeransvaret tas
kommunalastatistik kunna levereras vidare förutsatt denatt att

verksamheten i form fortsätter. kommer med allnågon Dock

skall lämnasannolikhet andra aktörer marknaden ocksåpå som
information tillsynsmyndig-sin verksamhet. Det blir därförom
heternas fråninformation kommersak sammanställa denatt som

därförolika håll. erfarenheterMed utgångspunkt från dagens måste

skallresursförstärkning Hur dettaske hos tillsynsmyndigheterna.en
finansieras viktigt framhålla dennaär oklart. Det dockär attatt
resursförstärkning till iviss del behövs redan dagens system men
blir nödvändig vidän utökat producentansvar.ettmer

Kommunal avfallsplanering

I MFA-utredningen framhållitshar avfallsplaneringen ettsom
instrument för MFA-hanteringen detpåverka ävenatt trots att
kommunala insamlings- och Problemet ärbort.transportansvaret tas
dock kommunerna i inte åtgärderplanerna kan föreskriva på

MFA-området Exem-eftersom inte har operativadet ansvaret.man
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pelvis kan planerna inte innehålla förslag utveckling be-om av
handlingsteknik, investeringar i mellanlagertransportsystem, etc.
såvida inte kommunerna själva väljer bygga sådanaatt upp resur-

Detta verkar inte troligt det kommunala insamlings- ochser. om
försvinner.transportansvaret

Planerna kan dock användas instrument tillsyns-för ochettsom
inventeringsarbete. Tillsynen försvåras emellertid kom-attgenom

kommer ha föreskrivasvårt ökade iatt attmunerna resurser en
avfallsplan. Inventeringsarbetet kan genomföras koppling tillutan
avfallsplaneringen och enligtär Vafabts erfarenheter mycket resurs-
krävande. Eftersom planeringen 3-5med kanske årsupprepas
intervaller inventeringen inte aktuell information.ger en

Alternativt förslag

Vafab har lämnat alternativt förslag till ansvarsfördelning mellanett
kommuner och näringsliv för MFA-hanteringen. förslagDetta
redovisas i bilaga 3 a.

MINASAs konsekvensbedömningar

En reducerad övergripande konsekvensbedömning har gjorts av
MFA-utredningens förslag till ansvarsfördelning för MFA. Dess-

har vissa särskilda bedömningarutom gjorts avseende konsekven-
för näringslivet, konsekvenserna för avfallsplaneringenserna samt

för några olika förekommande kommunala organisationsformer för
hantering MFA. Bedömningarna har gjorts inom begränsadav en
tidsram. Det har funnits tid till i detalj studera vad förslagetatt
kan komma innebära det genomförs. Fördjupade studieratt om
skulle kunna komma ändra konsekvensbilden.att
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fåransvarsfördelningtillförslagetmiljökonsekvenserVilka som
deberoendedeltillgenomförs kommerdet attstor avvaraom

bestämmelserhur dessaochutformasmåstedetaljbestämmelser som
kontrolleras.kommer att

bedömningargenerellaSammanfattade

konsekvenserföljandeleda tillFörslagen bedöms
producent-därfördelningstriktareEn klarare och ansvaretav
inom landetdetfinnstydligare. I dagbliroch myndighetsrollerna

mellansigskiljeransvarsfördelningpraktiskflera varianter på som
regioner.olika län ochkommuner,

MFA-enskildade flestaomhändertagandetHanteringen och av
administ-finns detI dagoptimeras.slagen bedöms lättare kunna

hindervissakan utgörarativa kommunalaregionala gränser som
hantering.rationellför enkelt fåpå sättatt ett en

sinabärakunnai högre gradVarje enskilt MFA-slag bedöms
kostnadsutjämningbedöms det finnaskostnader. I dag enegna

mellan olika MFA-slag.
svårhanterbaraförväntas uppnås därEn ekonomisk styreffekt

Detomhänderta.blir dyrareocheller svårbehandlade MFA-slag att
produktionen förändraför företagenkan därmed bli incitament att

DetMFA-slagen.svârhanterademinska avfallsmängden deatt av
hamnar utanförkan emellertid få konsekvenser MFA systemetatt

industriavfall.och hanteras vanligtt.ex. som
i debedömsAvskaffandet kommunaladet transportansvaretav -

MFA-service få klartkommuner i har utbyggddagsom en egen -
övergångstid. I kom-framför alltnegativa konsekvenser under en

fåintebolag bedöms detmunerregioner i anlitar privatadagsom
några sådana konsekvenser.

kunnandeföretag mängder MFA ochFör med egetstora stora
positiva effekter.inom förslagen enbartMFA-området bedöms

170



3Bilaga

För företagsmå med små mängder MFA bedöms förslaget
innebära relativt idyrare hantering. Särskilt för småföretagen
glesbygd. kan få regionalpolitiskaDetta även konsekvenser.

Tillsynsmyndigheternas för uppföljning, kontrollroll bedöms öka

rådgivning. varjeI fall bedöms detta komma gälla undersamt att en
övergångstid och särskilt inom de kommuner i dag harsom en egen
uppbyggd MFA-hantering.

MFA-planeringen i kommunernas avfallsplaner inte hakan
inriktning utförandeoch i dag. Renhållningsansvarigasamma som

inom kommunerna planerar i fördag mellanlager och be-egna
handlingsanläggningar. Detta gäller framför i kommuner medallt

uppbyggd MFA-verksamhet. Detta förändras eftersomböregen
samtliga aktörer måste få information fri marknad.påsamma en

Producentansvaret

innebärFörslaget det blir klarare tydligareoch föratt ett ansvar
producenterna framför allt process-MFA. Det finns i dag inomav
många företag uppfattning kommunens förroll MFA-hante-atten
ringen är större vad den i verklighetenän är.

Med producentansvar framstörre till mellanlagerbehandlingett
finns det risk för småproducenter MFA upplever detatt av som
besvärande de själva finnamåste lösningar på sina MFA-prob-att
lem. Det bedöms i dag på de flesta håll i landet finnas goden
service från kommunens renhållare till producerar ide MFAsom
små mängder. Servicerollen starkt tillär kopplad renhållarnas
hanterande avfallet. En sådan serviceroll bedöms i praktiken inteav
kunna uppfyllas tillsynsmyndigheten i den ansvarsfördel-av nya
ningen.

Marknadsmässigt blir troligendet företag med lätthan-ochstora
terliga mängder MFA får erforderlig frånservice de privatasom

och behandlingsföretagen.transport-
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det iservicebortfall börFör kompensera detta systemetatt
miljömyndigheterna.förinföras form serviceskyldighetnågon av

villo-komma påfinns MFA kanDet risk delattannars en en
vägar.

Kostnader för hantering

i dag sker i kommuner-insamling MFAI den och transport av som
mellankostnadsutjämningregi i fall finnasbedöms det flera ennas

för hanteraövrigt En del intäkternaprocess-MFA och MFA. attav
hanteringenkostnadstäckning förför fåprocess-MFA används att

hushållen. Medfrånövrigt MFA och MFA insamlatsävenav som
det förslaget bedöms följande händanya

Process-MFA

Relativt minskade för lätthanterbart MFA och MFAkostnader som
branschvisa lös-förekommer i behandla,små mängder lätt att-

ningar osv.
Relativt för MFA och MFAökade kostnader svårhanterbart som

tillfå tillståndförekommer i mängder behandla ochsmå svårt att-
anläggningarnya osv.

Relativt ökade kostnader för metallslam och motsvarandesett
deponeras inom kommunala anläggningar.som

Övrigt MFA

Ökade kostnader för MFA i mängder och MFA svår-små ärsom
försvinner.hanterbart ijämförelse i utjämningseffektenmed dag -

Hushållens MFA

Ökade kostnader i omfattning belasta renhåll-måstestörresom
ningsavgifterna för hushållen.
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Med ändrad kostnadsfördelning olikamellan MFA-slag kanen
det få konsekvenser innebär relativt MFA-slag intedyraattsom
omhändertas på rätt sätt.

Tillstândsprövning och tillsyn

Det finns i detaljregleringen till förslaget stark tilltro till atten en
striktare tillståndsprövning tillsynoch enligt FMFA och miljö-
skyddsförordningen tillsammans med marknadskrafterna skall
minska den totala mängden producerat avfall.

MINASAs bedömning det finns riskerär uppenbara MFAatt att
produceras i små företag, inte tillstånds- eller anmäl-ärsom som

ningspliktigt enligt miljöskyddsförordningen, utanförhamnar MFA-

och MFA där hanteras vanligt industriavfall. Dettasystemet att som
problem finns redan i dag kan öka med minskad obligatoriskmen
roll för kommunernas renhållare på MFA-området.

Samordning och planering

Förslaget till ansvarsfördelning omfattar inget obligatoriskt samord-
ningsansvar för MFA-hanteringen. Till del bedöms marknadenstor
med i framtiden tillståndsprövade mellanlagraretransportörer, och
behandlare klara de flesta samordningsfrågorna. Men alla aktörer
på marknaden bör information för i förverkaattsamma sam-
hället riktning.rätt Detta bör på något lösas utanförsätt det före-
slagna systemet.

Transporter MFAav

Det finns flera organisationsformer för efterleva det kommunalaatt
Den indelning som valts de olika varianternatransportansvaret. av
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förhär använtsharförenkling inte vedertagen attär är menen som
och bedöma relevanta frågor.klargöra

Kommunala regionbolag

Organisationsform ochbedöms specifikt för dennaDet avsom vara
bedrivs i bolagsformbedömningen debetydelse för är attsamtatt

kom-MFA-hanteringen ipåtagit sig för ände har ansvaret mer en
har kunnat byggasamverkanDetta innebär deatt uppgenommun.

MFA. Derashanterakunnande och kompetensstor attett stort
avfallsläm-avgifter betalasverksamhet finansieras med avsom

narna.
personellagodaÖverlag haDe kommunala bolagen bedöms

föri formi form kemikunnande även av resurserresurser av men
företag produceraruppföljning, och vilkadata mängd,över art som

till-ochfinns kommunikation mellan bolagenMFA. Det braen
i praktikenKemisterna bolagensynsmyndigheterna. inom utövar

service till MFA-pro-kontroll och tillsyn samtidigt desom ger
ducenterna.

kommunaladeTillsynsmyndigheterna litar i hög grad på att
MFAbolagen de bedömningarna vadgör rätta är attsamtsomom

allthittaambitionde har uppsökande verksamhet medäven att
själva kan utövaMFA. Tillsynsmyndigheternas tilltro innebär deatt

sighamindre tillsynsverksamhet vad de bedöms ägnatänen annars
åt.

regionbolag kommerDen konkurrens dessa kommunala attsom
för vid ansvarsfördelning för MFA bedöms ävenutsättas ändraden

Det finnsfå konsekvenser för myndigheternas tillsyn och kontroll.

MFA-hantering, riskdet skall leda tilläven sämrestor atten oro en
för MFA utanför En bedömshamnar sådanatt systemet oroosv.

Styrkan ochvälgrundad i varje fall övergångstid.undervara en-
kraften i inte siktetablerade kan på kort ersättassystem av nya
system.
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regionbolagPrivata

privata regionbolagenDe har i likhet med de kommunala bolagen

avtal åtagit sig för MFA inom flera kom-transportansvaretgenom
ofta ingåalla kommuner i län. I avtalen bedöms ävenettmuner -

de skall tillhandahålla kemistkompetens ochatt samt rapportera
samarbeta med kommunerna. region-Principiellt bör de privata
bolagen fungera regionbolagen.på de kommunalasättsamma som
Tillämpning avgiftsprinciper för täcka kostnader för adminst-attav
ration, rådgivning har inte studerats.m.m.

De privata regionbolagen tillhandahåller de uppgifter MFAom
avtalats kommunerna.med Tillsynsmyndigheterna får på dettasom

självasätt eller kommunernas renhållningsansvariga tillgånggenom
till uppgifter företagens MFA.om

Den uppsökande verksamheten för hitta de små mängdernaatt
MFA bedöms mindre omfattning. Detta kan och brukarvara av
kompenseras tillsynsmyndigheterna aktiva.ärattav mer

För dessa bolag bedöms förslagen inte leda till märkbarnågon
förändring sikt.på kort Vid kontakter med några kommunala

i sådana kommuner finns privata regionbolagdär detrepresentanter
har det inte funnits någon för ansvarsfördelningendenattoro nya
skall innebära sämre MFA-hantering eller MFA skall hamnaatt
utanför systemet.

Kommunal och formeregenregi övriga

dagI bedöms det endast finnas fåtal kommuner förett som ansvarar
insamling och i egenregi, eventuellt med hjälp någontransport av
lokal Det finnsentreprenör. mellanformeräven utvecklatssom
mellan kommuner, och privata bolag. Dessa inteentreprenörer har
hunnit studeras för denna bedömning.
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Avfallsplaneringen

avfallsplaneringenEtt antal kommuner har påbörjatstort men
faststäl-tillendast fåtal bedöms fullföljt planeringen framha ettett

renhållnings-avfallsplan del lokalalande densom enav en av
naturliga skäl starkordningen. Avfallsplaneringen har i dag enav

inriktning få för kommunernaspå bra underlag utövaett attatt
hanterings- behandlingsansvar.och

Avfallsplanen avfall inom kommu-skall innehålla uppgifter om
för minska avfallets mängd ochoch kommunens åtgärder attnen

intefarlighet. avfallsslag kommunernaNär det gäller sådana som
planerings-har operativt för Kommunernasett attansvar anges

naturliga skäl tillvad gäller dessa avfallsslag begränsasansvar av
inventera avfallsslagen till lämpliga åtgärderoch förslagatt ange

för förbättraminska avfallets mängd och farlighet hante-att samt
ringen och slutliga för beslutdet omhändertagandet. Ansvaret att

industrinkonkreta åtgärder fattas åvilar självfallet den berördaom
Naturvårdsverket 911. kapitel 3.1.ur Allmänna råd

Konsekvenserna för avfallsplaneringen naturliga skäl,utgår, av
endast utifrån de förslag här föreslås MFA.som om

Atfallsplaneringerz planeringsinstrunzentsom

I likhet med kommunernas översiktsplanering enligt plan- och

bygglagen miljöplaneringenoch bör MFA-planeringen, med ett
ändrat föri högre grad i dag kunna instrumentän ettansvar, vara
överblick och samordning inom inom regionkommun elleren en av
kommuner. hurGenom klarlägga mängder MFA,ochatt typer av
dessa hanteras, vilka behandlingsresurser finns, erhållsetc. ensom
överblick underlag för samordning.ettsom ger

Viktigt informationenblir MFA-planeringen kommeratt om
producenterna till del. MFA-planeringen bör ses mera som en

uttalademed strategier och mål, åtgärds-än ettprocess, som
för kommunernas renhållningsansvariga.program
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Tillsynswzderlag

Med MFA-planeringen pågående bör avfallsplane-som en process
ringen även kunna god grund för myndigheternas tillsyn.utgöra en
Ansvaret för MFA-planeringen förskjuts därmed från renhåll-de
ningsansvariga till miljömyndigheterna i kommunerna. En MFA-
planering genomförsenbart kommunernas renhållnings-som av
ansvariga kan komma betraktas konkurrensfördel påatt ensom en
fri marknad för och hantering MFA. Det kommertransport av
naturligtvis finnas inkonsekvens i förfarande efter-sådantatt etten

renhållningsavgifter skall bekosta avfallsplanering ochsom av-
gifterna skall och administreras renhållnings-kommunernasuttas av
ansvariga.

Konsekvenser för företagen

Kommunernas för MFA-hanteringen bedöms upplevasansvar som
hinder för de MFA-producenterna. Samtidigt uppskattasett stora

den service med rådgivning I kommunert.ex.som ges m.m. som
tillämpar procentpåslag på fakturabeloppet administrativ avgiftett
upplever de MFA-producenterna de inte får tillräckligstora att

för de kostnader de betalar. Det finnsnytta exempel där de stora
företagen betalar avgift 12motsvarande %, vilket kan innebäraen

kostnad 150 000-200på 000 år.en per
De MFA-producenterna med och administration,är betalarstora

service och rådgivning för de mindre MFA-producenterna. Detta
kan betraktas form samhällsavgift innebär ökadesom en av som
möjligheter till omhänderta allt MFA i samhället.att

Med ändrat för MFA ökar handlingsfriheten, vilketett ansvar
för de företagen, bedöms innebära minskade kostnader ochstora
ökad effektivitet.
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Små företag

harm.fl.verkstäderSmå företag ytbehandlare,typ pro-somav
service kommunencessavfall, bedöms uppleva det attsom en

SpeciellaMFA.ombesörjer insamling derasoch transport av
förslagetglesbygd detsmåföretag iproblem kan uppstå för nyaom
utebliventransportavstånd,ansvarsfördelning genomförs.till Långa

ingenanlitar,företag desamordning från eller dekommunerna
innebärakanolika MFA-typerutjämning avgifterna mellan osv.av

förlönsamhetMed dåligökade kostnader för MFA-hanteringen.

avvecklasverksamheten måsteföretaget kan det innebära att om
kan där-ansvarsfördelningenändradeMFA-kostnaden ökar. Den

få regionalpolitiska konsekvenser.med även
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Alternativt förslag

avfallshanteringenför ge-grundansvarKommunerna har hittills haft ett ochinsamlingochhushållsavfallgällerrenhållningslagen. Ansvaretnom
kommunerflestaallradepraktiken ärmiljöfarligt Iavfall.transport av industriavfall,branschspeciñktmottagningockså engagerade i t avex renhållning-stödmeddessutomhar avslam, askor Flera kommuneretc. Såbyggnadsavfall etc.industriavfall,gällasitt tillslagen utökat attansvar totaltfåskulle ettkommunernariksdagendiskuterade1990 attsent som

avfall.miljöfarligtinklavfallshanteringenföransvar

i dennaförstaavfallsplanering stegettkommunalinrättaBeslutet varatt
rikt-idiskussionenövergick arman1990 enefterGanskariktning. snart

fulladetfåskulleavfallet ansva-producentemainnebärning, avattsom års1975iredanvisserligen sagtshadeDettaavfallshanteringen.förret till-haftintehadestyrmedelavsaknadenavfallsproposition, mmavmen kommunaladetföreslårMFA attutredningeneffekt. Närräcklig omnu avfallmiljöfarligtförbortskainsamlings- och tastransportansvaret
förrollfördelningenhurnämligenperspektiviborde detta störreettses rollvilkenFrågan ärsikt.på längreSverigeiavfallshanteringen ska utse

framtiden.iavfallsfrågorförhaskaöverhuvudtagetkommunerna

haskaintekommunernaföreslagitförpackningsutredningen attBl hara hushållsavfalletdeldessa ärför förpackningar avenoavsett omansvar
kommunernaSNVbl attdiskuterarsammanhangeller inte. andraI a

komponen-ochproduktermiljöfarligaforborde ha större tett exansvar
i byggnadsavfall.ter -

till kommunernasatt av-ledakanDenna typ resonemangav
skautgångsläge där varafår orimligt manfallshantering ett

attförutsättningarinte haraktörerövrigastädgumma när
deklaraverkligenkommunerna attförproblemen. Möjligheternalösa

infrastrukturvilkenpåberoendeheltibland svåra avfallsproblemen är
Observera attvidmakthålla.ochbyggakanoch grundkompetens uppman detutföranödvändigtvis ska opera-inte handlar kommunemadet attom egenregiverk-sedvanligt prövarsättpåsjälvativa arbetet attutan att man

avfallshanteringen är ettjustFaktum ärprivata lösningar.samhet attmot
anlitatverkligenutsträckning en-mycketiområde där kommunerna stor

verksarnhe-påkvalitetenförgmndansvaretbehållit atttreprenörer men
långsiktig.ska hög ochten vara

kommunaladetbortåtgärd an-isolerad taSom alternativ till att somnu ansvarsför-utifrånförasdiskussioniställetför borde enMFAsvaret en
figuri följandedelning skissassom

179



3Bilaga a
90-ta-Renhållningsverks-föreningenSvenskahämtad frånFiguren är

1992.juniGrundprinciper,avfallshantering.lets

avfallsansvaretfördelningförModell av

ProducentanvandarePåverkas --avs.,,,..,.,,.,..m.,,,odm,,
förWbdl-Isar- Ansvar

M§l5°$m huvudansvaretIalninBPrcoduktugtveckling-Mülömv -llggfmgøraxnvfuüstaxør, Avfallsmininleringetc°eu Åleranvändning- Återvinning-

Avfall

KommunenPâyçrkasav
Miljöluxv föAnBsvalrr.effektivitet.service.Kundknv tC5Uekonomietc Planering- Infrastruktur-

v

Verkställare
regionbolag.Kommuner, entre-IV

ö euprenörer-Besltäuatmvv

m förAnsvar
Effektivitet-
Kvalitet-
Ekonomietc- marknadsmässigavillkorpå

920612PN

grundläggandeprodukter har detochProducentemaanvändama av varor
fram-iutrycksigblir avfall. Dettadessaför attnär tar manansvaret

liggergrundansvaretekonomiska lfulla ansvaret.måste detförallt ta
Producen-avfallsminimeringproduktutveckling,också begrepp etc.som

återvinningåter-an-innebärlösningartillockså medverkaskatema som
vidareproducentemafår dock inte förledas utanvändning. Man attatt tro

detpå dettaexempeltydligt äri praktiken. Ettdettakommer taatt ansvar
avfallsflödedetidag tordeindustriavfalletbranschspeciñka varasom
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där minst åtgärder vidtagits för uppnå samhällets avfallsmål. Föratt
branschspeciñkt industriavfall råder i de allra flesta kommuneretc ett
renodlat producentansvar.

Producentemaanvändama måste således påverkas utifrån med styrmedel
riktade råvaruval, produktutfominingt Miljöavgiftermot kanex etc.

Självklart skerväg. också påverkan miljöskyddslagstift-vara en genom
ning, LKP Man får heller inte glömma konsurnenttrycketetc. intesom
minst de åren lett till utveckling miljövänligaresenare ochav processer
produkter. Kommunerna kan också tillämpa differentierade taxor som

återvinning. Det behövsstyr dockmot mycket starkare medel vadän som
hittills tillämpats.

I ansvarsmodellen behåller kommunerna sitt grundläggande föransvar
hanteringen avfallet. Avfallsplaneringen blir därvid detav sty-

instrumentrande från avsågs.början Urholkas det kommu-som
nala för avfallsfrågoma minskaransvaret avfallsplaneringens värde be-
tydligt och övergår istället till enbart inventeringsinstrumentett som
mycket väl kan kan klaras arbeta med begreppet avfallsplaner.utan att
Om kommunerna inte har operativt kan i avfallsplanemaett inteansvar
föreskrivas operativa åtgärder dessa gäller förbättrad infor-oavsett om
mation, investeringar, taxesystem etc.

Kommunerna bör således enligt modellen för det finns till-ansvaret att
gång till den infrastruktur behövs för avfallshanteringen. Kommu-som

organisation erbjuder här den stadga behövsnernas för byggaattsom upp
och vidmakthålla långsiktiga resurser.

Dessa kan då byg för hela avfallsflödet, vilket sarnordnings-återigenas upp ger
vinster i alla led. måste betonas det inte handlar byggaatt attom

kommunala anläggningar, transportorganisationerupp Verkställamaetc.
blir istället marknadsmässig mix kommunala organisationer,en av re-
gionbolag kommunägda eller ägda tillsammans med näringslivet, entre--
prenörer Det handlar självklart inteetc. varje kommun behöverattom
bygga behandlingslösningar eller transportorganisationer inomupp egna
sina Här kangränser. pekas på flera goda exempel där regionsamverkan

löst sådana problem.etc

Kostnaderna avfallslämnama viatas ochut avgifter och belastarav taxor
således inte skattekollektivet, vilket ofta framförts i debatten.

Om utredningen föreslår bortatt detta kommunala insamlings-
och transportansvaret för MFA renhâllningslageni bör allvar-
ligt övervägas inte kommunerna frivilligt ska ha möjlighetom

utvidgaatt sittatt i likhet vad gäller föransvar annatsom av-
fall hushållsavfallän industriavfall.t Kommuner idag harex som
byggt fungerande organisationer kan då behålla ochupp utveckla dessa.
Man kan fullfölja åtgärder planeras i avfallsplanema och dännedsom etc
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verksamhetenEftersommiljövårdsarbetet.lokalaaktiv roll i detspela en på-möjlighetergodaaktörerövriga attharavfallsplaneringenstyrs av utställningsbestänunelserochremiss- somdeskervadverka genomsom

till planeringen.finns knutna

kommunaladet ansva-uppmärksammatsofta attMFA-utredningen harI
lösningar.branschvisaskförhindrathaellerförsvåraskulle rent avret

undan-isåsig änförhållit annatharverkligendettveksamtDet är om
lösningar byggtsbranschvisa utsktill harVafab kännerSå vitttagsfall.

möj-Enproblem.fotokemikalier utanetcåren fördeunder tsenaste ex
dispensfåskulle kunna rättSNV attdiskuteras gekan ärlighet attsom vadlikhetilösningarbranschvisaförjustkommunalafrån det ansvaret
tydligtbilbatterierexempletvisarTyvärrbilbatterier.medgjortman Idagförstärks.tillsynssidanskeravreglering atthänder utanvad närsom åt-bilbatteriemarknadenpå utanoseriösa aktörervanligtdet agerarär att

samhället.frångärder
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Författningsförslag

Förslag till
Lag ändring i 1979596renhållningslagenom

Härigenom föreskrivs 6 1976596§ renhållningslagen skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Regeringen får i fråga Regeringen får i frågaom om
avfall inom kommun avfall inom kommunannat annaten en

hushållsavfall föreskrivaän hushållsavfall och sådantän
avfallet skall forslas bort utfall vilket förordningenpåatt

kommunens försorg, 1985841 miljöfarligtgenom om
2. kommunen skall till utfall tillämplig föreskrivaatt ärse

avfallet slutligt avfallet forslasskall bortatt att
omhändertas. kommunens försorg,genom

2. kommunen tillskallatt se
Regeringen får överlåta till avfallet slutligtatten
myndighet eller åt omhändertas.
kommunerna meddelaatt
föreskrifter enligt första Regeringen får överlåta åt en
stycket. myndighet eller åt

kommunerna meddelaatt
föreskrifter förstaenligt

stycket.

Senaste lydelse 1990235
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Förslag till

Lag ändring 1985426i lagen kemiska produkterom om

Härigenom föreskrivs i fråga 1985426lagen kemiskaom om
produkter

dels 13 20och §§ skall ha följande lydelse,att
dels det i lagen skall införas 13 följandeparagraf,att en ny a av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Om det påkallat frånär hälso- Med miljöfarligt aifall avses
eller miljöskyddssynpunkt får restprodukter ochvissa visst
regeringen föreskriva avfall grundpåatt annat som av
slutligt omhändertagande innehåll kemiskasitt ämnenav av
visst avfall på vilket denna lag kan befaras medföra skada på

tillämpligär miljöfarligt människan eller miljön.i
avfall får bedrivas

yrkesmässigt endast juridisk Bestämmelserna kemiskaav om
i vilken har produkter gällerdenna lagistatenperson

inflytande. också miljöfarligt atfall.

Regeringen eller den

myndighet regeringensom
bestämmer får meddela

särskilda föreskrifter om
sådant avfall.

Senaste lydelse 1991356
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denåligger iDet vars
miljöfarligadetverksamhet

eller denanfallet uppkommer
inneharledi senaresom

dettillsedetsamma att att
endastavfalletmiljöfarliga

ochbehandlasmellanlagras,
denomhändertasslutligt av

tillstånd.särskiltharsom

kemiskafrågaiDen i fråga kemiska Den omsomsom om
produkter ellerprodukter eller somvarorvaror som

stycket1 i 1 § andrai § andra stycketavses avses
ellermed med uppsåtuppsåt eller av grovav grov

5oaktsamhet 5 oaktsamhet bryterbryter motmot
2. 2. ellermed uppsåt eller med uppsåt avav
oaktsamhet bryter oaktsamhet bryter motmot

förbudföreskrift, villkor föreskrift, villkor ellereller förbud
stödmeddelats medmeddelats avsom som

5-13 5-13 §§med stöd §§ eller ellerav
med uppsåt elleruppsåt eller med avav

underlåteroaktsamhet underlåter oaktsamhet attatt
fullgöra åliggervad åligger fullgöra vadsom som
honom enligt 15 13 §döms till enligt ellerhonom a
böter eller fängelse i högst 15 till böter ellerdömsett
år. fängelse i högst år.ett
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tillringa fall till ringa fall döms inteI döms inte I

ansvar. ansvar.

Till enligt första Till enligt förstaansvar ansvar
intestycket döms inte dömsstycket om ansvarom ansvar

för gärningen kan för gärningen kan ådömasådömas

enligt enligtbrottsbalken eller enligt enligt brottsbalken eller

1960418 1960418 straff förlagen straff för lagenom om
varusmuggling. varusmuggling.

Den har Den har överträttöverträttsom som
vitesföreläggande eller vitesföreläggande eller

tillvitesförbud inte till vitesförbud döms intedöms
förenligt enligt denna lagdenna lag föransvar ansvar

gärning omfattas gärning omfattassom av som av
föreläggandet förbudet. föreläggandet eller förbudet.eller
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Förslag till
miljöfarligt1985841Förordning ändring i förordningen omom

avfall
.

1985841Härigenom föreskrivs i fråga förordningen omom
miljöfarligt avfall

dels 1817 och §§ skall upphöra gälla,att att
1-2 12-18 21a följandedels §§, 4 7-10 § § skall haochatt

lydelse,

14dels det i lagen skall införas paragrafer, ochtvåatt nya a
15 §§, följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

frågaI avfall i förordningDenna utöverär,om som avses
2 § eller i föreskrift 1985835förordningensom om
meddelats 3med stöd § produkter, tillämpligkemiskaav
miljöfarligt avfall gäller avfallsådant miljöfarligtpå

förordningenutöver 13 § lagenisom avses
1985835 kemiska 1985426 kemiskaom om
produkter bestämmelserna i produkter och närmaresom
denna förordning. 2 § förordning.dennaianges

§2

Denna förordning tillämpas förordning tillämpaspå Denna på

fast flytandeeller avfall i fastmiljöfarligt avfall ellerav
följande slag form följande slagflytande av

oljeavfall, oljeavfall,
lösningsmedelsavfall, lösningsmedelsavfall,.

Senaste lydelse 1986 1238
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lackavfall,fárg- ellerfärg-eller lackavfall,

4. limavfall,4. limavfall,

eller starktstarktstarkt eller starkt surtsurt
avfall,alkalisktalkaliskt avfall,

innehålleravfallavfall innehåller somsom
kadmium,kadmium,

innehåller7. avfallavfall innehåller somsom
kvicksilver,kvicksilver,

avfall innehålleravfall innehåller somsom
barium,antimon, arsenik,antimon, arsenik, barium,

kobolt,beryllium, bly,beryllium, bly, kobolt,

nickel, selen,koppar, krom,koppar,
vanadintallium,krom, nickel, silver, silver,selen, tenn,

eller zink,tallium, vanadin ellertenn,
avfall innehållerzink, som

avfall cyanid,innehållersom
10. innehållercyanid, avfall som

10. avfall innehåller PCB,som
bekämpningsmedelsavfall,PCB, 11

.
ll. bekämpningsmedelsavfall, 12. laboratorieavfall.

12. laboratorieavfall.

miljöfarligafrågaI om
särskildaI fråga miljöfarliga batterier finnsom
förordningenbatterier finns särskilda bestämmelser i

miljöfarligabestämmelser i förordningen 1989974 om
19861236 miljöfarliga batterier.om
batterier.

4§

Förordningen gäller inte Förordningen gäller inte

miljöfarligtnär avfall ingår miljöfarligt avfall ingårnär

beståndsdel i hushålls- ibeståndsdelsom som
avfall enligt 1 § första stycket hushållsavfall enligt 1 § första
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renhållningslagen 1979596, renhållningslagenstycket

1979596,oljehaltigt barlast- ellernär

tankspolvatten 2. oljehaltigt barlast- ellerfrån fartyg när
fartygoch behandlas enligt tankspolvatten frånmottas

1980424 enligtlagen åtgärder och behandlasmottasom
vattenförorening från 1980424 åtgärderlagenmot om

fartyg fråneller förordningen vattenföroreningmot
1980789 åtgärder fartyg eller förordningenmotom
förorening från fartyg, 1980789 åtgärder motom

slutligt omhänder- förorening från fartyg.när
tagande miljöfarligt aifallav
sker anslutning till den Förordningen gälleri

anläggning där avfallet transporter av
miljöfarligt avfalluppkommer, äveninte annat omom

föreskrivs Statens avfallet farligt gods enligtärav
1982821naturvárdsverk. lagen om om

farligt gods.transport av
Förordningen gäller

transporter av
miljöfarligt avfall även om
avfallet farligt enligtär gods

1982821lagen om om
farligt gods.transport av

Miljöfarligt avfall får Miljöfarligt avfall får

yrkesmässigt på yrkesmässigt påtransporteras transporteras
endastväg endast den harvägav av som

kommun eller sådan erhållit särskilt tillstånd.
ellerinrättning sådant företag

drivs kommun,som av
2. den har erhållit särskiltsom
tillstånd
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8§

Fråga tillstånd enligt 7 § 2 tillstånd enligt 7 §Frågaom om
prövas länsstyrelsen i det länsstyrelsen i detprövasav av
län där sökande den sökandenutövar län där utövar den

huvudsakliga delen sin huvudsakliga delen sinav av
verksamhet. verksamhet.

Tillstånd kan visst slag Tillstånd kan visst slagavse avseav av
miljöfarligt avfall avfalleller sådant miljöfarligt eller sådant
avfall i allmänhet och avfall i allmänhet och

meddelas för viss tid eller tills för viss tid, dockmeddelas
vidare. längst för fem år.

9§2

Tillstånd i 7 § 2 får Tillstånd i 7 får§som avses som avses
beviljas endast sökande beviljas endast sökandenom om

visar han har personella, harvisar han personella,att att
tekniska och ekonomiska tekniska och ekonomiska

förutsättningar förutsättningaratt transportera att transportera
det avfall med det avfall medsom avses som avses
ansökan frånpå hälso- och från ochansökan på hälso-ett ett
milljöskyddssynpunkt miljöskyddssynpunkt

tillfredsställande tillfredsställandesätt, sätt,
2. innehar tillståndde kan innehar de tillstånd kansom som
behövas för verksamheten behövas för verksamheten
enligt lagstiftning, enligt lagstiftning,annan annan

ställer godtagbar säkerhet ställer godtagbar säkerhet
tillståndet återkallas, tillståndet återkallas,som, om som, om

kan i föranspråk föri anspråkkantas att tas att

Senaste lydelse 1992433
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slutligtbekosta slutligt bekosta

omhändertagandeomhändertagande avav
miljöfarligt avfallmiljöfarligt avfall somsom

förvaras förvaras hos honom.hos honom.

enligtAnsökan tillstånd skall tillTransportörenom
första stycket på blankett tillsynsmyndighetengörs rapportera
enligt formulär fastställs utförd transport.som om

Statens naturvårdsverk.av
enligtAnsökan tillståndom

första stycket och rapportering

enligttill tillsynsmyndigheten

andra stycket på blankettgörs

fastställtsenligt formulär som
Statens naturvårdsverk.av

Länsstyrelsen får meddela åligger den utförDet som
föreskrifter den största transporten transporteraattom

miljöfarligtmängd avfall avfallet tilldet miljöfarligasom
tillståndshavare samtidigt den angivitsmottagareen som av

får förvara i avvaktan på innehavaren.

till anläggning förtransport
slutligt omhändertagande. Vidare åligger det

återtranspor-transportören att
utfalletdet miljöfarligatera

till den innehavare iavsessom
första stycket denom som
angivits intemottagaresom

miljöfarligadetemottar
avfallet.
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7 § får heltTillstånd enligtTillstånd enligt 7 § 2 får helt
delvis återkallas,delvis återkallas, ellereller omom

beträffandebeträffande tillstånds-

tillståndshavaren inträderinträder sådanhavaren

omständighet hanomständighet enligt 9 § sådanhan attatt
enligt 9 § inte skulle hainte skulle erhållit tillstånd,ha

erhållit tillstånd,tillståndshavaren åsidosätter
åsidosätter2. tillståndshavarenvad åligger honom enligtsom

1985426 enligtkemiska vad åligger honomlagen om som
1985426 kemiskamiljöskyddslagenprodukter, lagen om

1969387, produkter, miljöskyddslagenrenhållningslagen
1969 387 eller lagen1979596 eller lagen
19828211982821 transporttransport avomom av

enligtfarligt gods ellerfarligt gods eller enligt
föreskrift meddelatsföreskrift har harmeddelatssom som
med stöd någon dessamed stöd någon dessa av avav av

förordninglagar eller denna förordning. lagar eller denna

Miljöfarligt avfall får slutligt Miljöfarligt avfall får

omhändertas yrkesmässigt behandlasmellanlagras, och

endast slutligt omhändertasav
Svensk Aifallskonvertering yrkesmässigt endast denav

Aktiebolag SAKAB, särskilt tillstånd.harsom
den har särskiltsom

tillstånd.

12 2 12 §Tillstånd enligt § kan Tillstånd enligt kan avse
visstviss årlig mängd viss årlig mängd avavse en av en
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avfall och meddelasvisst avfall och slagslag avav
tills dock längst förmeddelas för viss tid eller för viss tid,

skälvidare. fem särskildaår om
föreligger.

Tillståndet förenaskan med

villkor medTillståndet kan förenas

villkor.

Statens Statens naturvårdsverknaturvårdsverk prövarprövar
12 §fråga tillstånd enligt tillstånd enligtfrågaom om

12 slutligt§ till behandling och

omhändertagande.

l4a§

tillstånd tillFrågan om
nzellanlagrirzg prövas av
länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall, då

enligttillstånd meddelats

denna paragraf, sända en
tillståndet till Statenskopia av

naturvårdsverk.

enligtAnsökan tillstånd enligt Ansökan tillståndom om
12 § 2 l2 skriftlig ochskall skriftlig och § skallvara vara

uppgiftinnehålla innehålla uppgiftom om
avfalloch mängd det avfall och mängd detart artav av

3Senastelydelse 1991 1293
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sökanden sökanden attattsom avser som avser
behandla, mellanlagra, behandla och

varifrån avfallet kommer, slutligt omhänderta,

och vilketpå avfalletsätt varifrån kommer,var
avfallet skall behandlas, 3. och på vilket sättvar
4. övriga förhållanden mellanlagras,avfallet skallav
betydelse för bedömning behandlas och slutligtav
verksamhetens beskaffenhet omhändertas,

och omfattning. 4. övriga förhållanden av
för bedömningenbetydelse av

Statens naturvårdsverk skall beskaffenhetverksamhetens
inhämta länsstyrelsens yttrande och omfattning.
över ansökan.

Statens naturvårdsverk skall
Har tillstånd enligt inhämta länsstyrelsens yttrande
miljöskyddslagen 1969387 ansökan tillstånd tillöver om
meddelats beträffande den behandling och slutligt
anläggning vari behandlingen omhändertagande

.
skall skalläga beslutetrum,

tillstånd fogas vid Länstyrelsen skall inhämtaom
ansökningen. kommunens yttrande över

ansökan tillstånd tillom
mellanlagring.

tillståndHar enligt

miljöskyddslagen 1969387

meddelats beträffande den
anläggning vari behandlingen

skall skall beslutetäga rum,
tillstånd fogas vidom

ansökningen.
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l5a§

12 §fårTillstånd isom avses
sökandebeviljas endast om

han harvisar att
personella, tekniska och

ekonomiska förutsättningar att
mellanlagra eller behandla

eller slutligt omhänderta

utfallet från hâlso- ochpå ett
miljöskyddssynpunkt

tillfredsställande sätt,
innehar de tillstånd som

kan behövas för verksamheten

enligt lagstiftning,annan
säkerhetställer godtagbar

tillståndet återkallas,som, om
kan anspråk föritas att
bekosta slutligt omhänder-

tagande miljöfarligt avfallav
förvaras hos honom.som

Tillstånd enligt 12 2§ kan Tillstånd 12 §enligt kan
återkallas tillståndshavaren återkallasom
åsidosätter vad åligger tillståndshavarensom om
honom enligt 1985426lagen åsidosätter vad åliggersom

kemiska produkter eller 1985426honom enligt lagenom
miljöskyddslagen 1969387 kemiska produkter ellerom
eller enligt föreskrift har 1969387miljöskyddslagensom
meddelats med stöd någon föreskrifteller enligt harav som

dessa lagar eller denna meddelats med stöd någonav av
förordning. dessa lagar eller dennaav

förordning,
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uppenbart2. dettillstånd också ärEtt kan attom
behövstillståndet inte längreåterkallas detom

betráfandedetuppenbarligen inte längre om
inträdertillståndshavarenbehövs.

omständighet hansådan att
ha15a § skulleenligt inte

tillstånd.erhållit

21 a
prövningAvgift förAvgift för prövning tas ututtas avav

dennaenligtenligt ansökanansökan denna
fallförordning i deförordning i de fall som

stycket.andraframgår framgårandra stycket. avsom av

ansökningsavgiftensFör ansökningsavgiftens För
gällerstorlek gäller storlek m.m.m.m.

ibestämmelsernabestämmelserna i
avgiftsförordningen9-14 9-14 §§§§ avgiftsförordningen

l991l9l,varvid 1992191, varvid följandeföljande

avgiftsklasser tillämpasavgiftsklasser tillämpas

Ätendeslag Ätendeslag vgiftsklassAvgiftsklass A

Tillstånd till 4 Tillstånd till

4transportverksamhettransportverksamhet

Tillstånd till Tillstånd till
slutligt omhändertagande 7 behandlingmellanlagring,

och slutligt

omhändertagande

Senaste lydelse 1992 191

98l
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Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i

1994.kraft den ljuli

Tillstånd till ochtransport
slutligt omhändertagande av
miljöfarligt avfall harsom

12meddelats enligt 7 och §§

förordningen för den tidgäller

tillståndet omfattar, docksom
längst till juniutgången av
1999.

199
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4. Förslag till
1990984renhållningsförordningenFörordning iändringom

renhållningsförordningenHärigenom föreskrivs i fråga om
1990984

9dels § skall upphöra gälla,attatt
dels 5 § följandeskall ha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

får iKommunfullmäktige får i Kommunfullmäktige

fråga avfallavfall frågaän änannat annatom om
hushållsavfall föreskriva sådanthushållsavfall och

avfallet skall forslas bort avfall vilket förordningenpåatt
kommunens försorg, 1985841 miljöfarligtgenom om

kommunen skall till föreskrivautfall tillämpligatt ärse
avfallet slutligt avfallet skall forslas bortatt att

omhändertas. försorg,kommunensgenom
skall tillkommunenatt se

Den kommunala nämnd avfallet slutligtattsom
kommunfullmäktige omhändertas.
bestämmer får för särskilda

fall medge frånundantag vad kommunala nämndDen som
med stöd första stycket kommunfullmäktigesom av

föreskrivitshar i fråga får för särskildabestämmerom
bortforsling. frånfall undantag vadmedge

första stycket harmedsom
föreskrivits i fråga om
bortforsling.
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