




Statens offentliga utredningar
ww 199245

@ Miljö- och naturresursdepartementet

Miljöfarligt avfall

och riktlinjeransvar-

Betänkande utredningen med uppdrag utredaattav
vissa frågor rörande miljöfarligt avfall
Stockholm 1992



som regeringskanslietsuppdragocksåpåFörlaget.från Allmänna skan köpasSOU och Ds av
publikationer.dessatemissutsändningarombesörjerförvaltningskontor av

FörlagetAllmännaAdress
Kundtjänst

Stockholm10647
08739 96 30Tel

4808739 95Telefax

Stockholm.lnfoxmationsbokhandeln,MalmtorgsgataniocksåköpaskanPublikationema

REGERINGSKANSLIETS
91-38-13051-3ISBNOFFSETCENTRAL
0375-250XISSN1992Stockholm



Till statsrådet och chefen

för Miljö- och naturresursdepartementet

Genom 21 1990beslut den juni bemyndigade regeringen chefen för
Miljödepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
utreda vissa frågor rörande miljöfarligt avfall m.m.

Med stöd detta bemyndigande förordnades 25den juni 1990av
dåvarande chefen för Byggforskningsrådet, TeknD OlssonRune

särskild utredare.som
Till ledamöter i referensgrupp till utredningen förordnadesen

5den februari 1991 riksdagsledamoten Hugo Andersson, kommu-
Stefannalrådet Hagfeldt, riksdagsledamoten OlofPer Håkansson,

miljö- och hälsoskyddsinspektören Staffan Norberg, riksdagsleda-
Sören Norrby, riksdagsledamoten Roy Ottosonmoten och riksdags-

ledamoten Ines Uusmann. Hugo Andersson entledigades fr.0.m.
den 11 1991december och fr.o.m. förordnadesdag riks-samma
dagsledamoten Lennart Daléus.

Till förordnades den 5 1991februari verkställandeexperter
direktören Kenneth Andersson, GRAAB-KEMI, byråchefen Eva
Dietrichsson, Kemikalieinspektionen, marknadsdirektören Karl-Axel
Hjelte, SAKAB, direktören Bengt Jobin, Sveriges Industriförbund,
sektionschefen Eva Melander, Svenska kommunförbundet, ombuds-

Sven Nyberg, Landsorganisationen, avdelningsdirektörenmannen
Björn Södermark, Statens naturvårdsverk departementssekrete-samt

Åkesson,Claes Miljödepartementet.raren
Till sekreterare förordnades fr.0.m. den 1 december 1990 byrå-

direktören Annika Nordlander.
Utredningen har antagit MFA-utredningen.namnet



haromfattande utredningenBl.a. på grund det arbeteav som
utredningen villansvarsfrågorna riktlinjerlagt ned på har de som

till genomarbetadeinte konkretiseratsförorda i utsträckningstor
principkaraktär, ochförslag. Betänkandet därför till delär stor av

fortsättning förutsätts ske. Förslag dettautredningsarbetet omen av
1992.fram 28 aprilhar förts i skrivelse denen

ansvarsfrågan föreslås fortsatta konsekvens-den grundläggandeI
fram till principförslag ianalyser Våra överväganden har lettm.m.

flera lagstiftningsfrågor, fortsatt detaljerat utrednings-där ett mera
arbete Principerna för förbättrad klassificering harkrävs. en

påbörjatbehandlats, och Statens naturvårdsverk har arbetet med ett
klassiñceringssystem. Principförslag läggs framnytt om mera

differentierade avfallsminimering,konkreta insatser det gällernär

avfallshantering inom olika delar MFA-omrädet.m.m. av
förslagFör i betänkandet presenterade överväganden och står

riktlinjernautredningsmannen ansvarig. De principiellaensam som -
främst emellertid vuxit framdet gäller ansvarsfrägorna harnär -

ingåendeunder diskussioner inom den politiska referensgruppen

och Tveksamhet från vissa ledamöter iexpertgruppen. grupperna
kommit till olika meningarhar uttryck i några frågor och kan

föreligga. Ett flertal ledamöter harhelt övervägande av gruppernas
emellertid anslutit sig till huvudriktlinjerna och till inriktningen av
fortsatt utrednings- och lagstiftningsarbete. I detta kommer alterna-

tiva lösningar i ikvarstående frågor B-delen betänkan-prövas.att -
innehåller diskuteratsdet, bakgrundsmaterial, har fortlöpandesom

inom och granskats expertgruppen.av
MFA-utredningen betänkandet Miljöfarligtöverlämnar härmed

avfall och riktlinjer.ansvar-

1992.Stockholm i maj

OlssonRune
Annika Nordlander
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från arbetsgrupp1 flöden. SlutrapportMängder och
avfall2 Förordningen miljöfarligtom

1990453 Direktiven Dir.

Läsanvisning förslagochUtredningens överväganden

till1-8. Bakgrundsmaterial dettaredovisas i kapitel presente-
behand-delarkapitel 9-20 i bilagor. I dessai samt senareras

ochverksamhetnuvarandegällande regler,las bl.a. begrepp,
miljöfarligt avfallförhållanden. Medvissa internationella -

fallerförkortas MFA vadgenomgående avses somsom -
därtillavfall och denförordningen miljöfarligtunder om

naturvårdsverkförteckningen från Statenshörande vägledande
11.1.9.3.1se bl.a. avsnitt och
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SAMMANFATTNING

Utredningens arbete har präglats överväganden grund-av om
läggande ansvarsfrågor. denna iI del har arbetet utmynnat ett
principiellt ställningstagande för eftersträva ökningatt en av
näringslivets bort kommunernas ochta transportansvaransvar,

från utvidgat miljöfarligtavstå kommunalt behandlingsansvar förett
avfall. Förutsättningarna för genomföra samtidigtdetta ochatt
minska avfall förbättra avfallshanteringenuppkomsten och måsteav
emellertid enligt meningutredningens undersökas i konkretmeraen
konsekvensanalys.

Behandlingen ansvarsfrågorna aktualiserathar behovav av
lagändringar, skärpt miljöskyddsprövning, förbättrad tillsyn m.m.
Behov lagändringar har också aktualiserats i andra delarav av
utredningsarbetet.

Konsekvensanalys erforderlig belysning lagstiftnings-och av
frågor intehar kunnat genomföras inom den tid stått tillm.m. som
utredningens förfogande. Betänkandet därmed i huvudsakär av
principkaraktär. Ett fortsatt utredningsarbete förutsätts. Utredningen
har i skrivelse 1992-04-28 till chefen för Miljö- och naturresurs-
departementet förslag fortsattlämnat utredning.om

I avdelning 1-8kapitel redovisas utredningensA överväganden
och förslag, 9-20i avdelning B kapitel redovisas bakgrundsma-
terial gällande bestämmelser, hantering klassifi-och behandling,om
cering, utvecklingen inom EG, internationellt samarbete samt om
hanteringen miljöfarligt avfall i andra länder.av

ll



vissaochför utredningsarbetetI utgångspunkterkapitelI anges
angripasavfall måstemiljöfarligtmedhandlingslinjer. Problemen

omhänder-avfallsminimering ochinriktade bådeåtgärdermed mot
produktionskedjanisista ledAvfallshanteringtagande. ettsom

förebyggaföråtgärderi led integreradeallamåste bytas attmot
avfalldetomhändertagandemöjligaförbereda bästaavfall och av

undvikas.inte kansom
differen-avfall måstemiljöfarligtbegreppetDet sammansatta

åtskillnadredovisas, därkategoriindelningöversiktligtieras. En
andraindustriella elleruppstår vidavfallbl.a. pågörs pro-som

ochrespektive i produkter varor.cesser
restproduktfastslagitsinstans hari högstaI två domar att en

avfall. Idefinierasintevärde kanettrepresenterar somsom
avfalls-fördessa utslagkonsekvensernakapitel 2 diskuteras av

med det synsättbl.a.tillämplighet. Jämförelser görsregleringens
reglering gränsöver-Baselkonventionenligger bakom avomsom

miljöfarligt avfall.skridande transporter av
avfallsbegreppetdefinitionenfråganDet angelägetär att avom

miljö-allaregleringen kommerpå sådant sättlöses attattett avse
alternativafram ochPrincipförslag läggsfarliga restprodukter.

med dennabeträffande regelsystemskisserashandlingslinjer
tillanslutningiEG OECDochUtvecklingen inominriktning. samt

lagstiftningsarbete.fortsattiBaselkonventionen bör beaktas ett
förförbättrasförutsättningarna kan3 diskuteras hurl kapitel

Före-mindre farligt.ochundvikas, görasavfall skall begränsasatt
iavfall bör störremiljöfarligtomhändertagandetskrifter avom

förtillståndsgivningenvidutsträckning redan t.ex.än angesnu
och deprövasproduktionsprocessDenindustriell verksamhet. som

ikonsekvensernai måste ställasden resulterarprodukter motsom
måsteavfallsfråganaspekter påvarvid alla relevantaavfallsledet,

verksamhetvillkor förbeaktas. princip börI gersomensom
god-miljösynpunktfrånmiljöfarligt avfall gällaupphov till att ett

tillstånds-skallredovisas vidavfalletomhändertagandetagbart av
önske-dessasituation inteprövningen. Eftersom dagens motsvarar
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mål föreslås fortsatt utredningsarbete för bedöma behovetett att av
lagstiftningsåtgärder och föranleddautarbeta därav förslag.

Mängder, flöden och sammansättning det miljöfarligaav
avfallet redovisas i kapitel En detaljerad redogörelsemera
lämnas i bilaga Underlag och kunskaper på området brist-är
falliga, vilket efter hand bör förändraskunna förbättradgenom
klassificering och den kommunala avfallsplaneringens inventeringar.
Det råder oklarhet beträffande mängderna miljöfarligt avfallstor
och det är svårt någon säker bild utvecklingstendenserna.att ge av

SAKABVid vid övriga företag med rätt handsamt att ta om
miljöfarligt avfall behandlades 1990år 280 000 Häri ingårton.ca
importerade mängder, inte de mängder behandlas internt imen som
de företag där avfallet uppstod.

Exporten miljöfarligt avfall 1990beräknades år tillav
28 000 Importen 1990år kan bedömas ha uppgått tillton.ca

20 000-30 000 ton.
Någon heltäckande beskrivning utvecklingen tiden kanöverav

inte redovisas. Till SAKAB ökade inflödet under perioden 1986-
1989 från 29 156 48 041till Mängden har därefter sjunkitton ton.
kontinuerligt till 39 595 1991.är Prognosen för 1992 ligger påton

Även37 700 vari ingår viss ökad import.ton, andra delar av
materialet tyder på minskade volymer fr.o.m. 1990.

En viss mängd miljöfarligt avfall faller utanför de dokumente-
rade flödena. Sammanfattningsvis har det bedömts röra det sig om
40 000 oljeavfall och 10 000-20 000 miljöfarligtton ton annat
avfall år.per

Motverkande tendenser kommer påverka framtidadeatt
mängderna miljöfarligt avfall. Avgörande för den långsiktigaav
utvecklingen blir effekten de åtgärder försätts attav som
begränsa avfallets mängd och farlighet. Utredningen har gjort
bedömningen det inte blir någon dramatisk förändring denatt av
totala mängden under de närmaste åren. Det blir troligen vissen
uppgång konjunkturennär vänder. Därefter bör följa successiven
nedgång på längre sikt.
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industri-fråntyngdpunktenskekommerförskjutningEn att av
miljöfar-tillupphovprodukterochtillella gersomvarorprocesser

förbehandlingseparation,insamling,avfall. Frågor osv.ligt om
på dettaexempelradEn långi förgrunden.därmedkommer mera

kapitel 4.iredovisas
vikti-6-8, dekapiteltillbakgrundkapitel 5I somsummeras,
miljö-behandlingochhanteringgällerdetnärproblemen avgaste
defini-gällerdetbrister närsig tillhänförProblemenavfall.farligt

oklarabehandlingsledet,ibristerklassificering, ansvars-tioner och
organisatoriskaochadministrativaotillräckligaförhållanden samt

m.m.resurser
framgårklassificering har,ochdefinitionergäller somNär det

naturvårdsverkStatensmellanägtsamverkankapitel rumav
klassificeringsstudiegenomförtSNV harutredningen.SNV och en

förteckningen övervägledanderevidering densiktemed aven
klassificeringssys-siktlängreoch nyttmiljöfarligt avfall ett--

vårenunderharI ArbetetkapitelisammanfattasStudientem.
versionrevideradsiktemedSNV avvidare att1992 förts enav

1993.januari1kraft deniträdaskallförteckningenvägledandeden
någraförutsekaninte7kapitelikonstaterasDet att man

behandlingeni1990-taletunderförändringar avrevolutionerande
stegvisaförförutsättningargodafinnsavfall. Däremotmiljöfarligt

kvalitetshöjning börochdifferentieringsuccessivEnförbättringar.
bedömsnivåregionalochlokalgörsDe insatserske.kunna som

i dessabeaktasmåsteArbetsmiljöaspekternaöka.komma att
sammanhang.

miljösyn-frånbörbehandlingen attförGrundprincipen envara
omvandlasorganiska ämnenprioriteras,återvinning attsäkerpunkt

cirkulationfortsattundandrasmetallerna genomskadligadeattsamt
iböravfalletiorganiska ämnenaDedeponering.miljösäkeren

materialorganiskt utså uromvandlas separerasprincip kunna att
Enföljd.deponeringsbehovminskademed bl.a.avfallet som

metoder.biokemiskagällerdetpågår närutvecklingomfattande

l4



När det gäller förbränning förordar i allastort sett experter
entydigt selektiva För behandling blandat avfallmera processer. av

knappast något alternativ tillses roterugn.
När det gäller deponering dethar under tid skettsenare en

påtaglig kunskapsuppbyggnad, främst i fråga solidifiering.s.k.om
Härigenom framhävs ytterligare bristerna med traditionell depone-
ring. De kunskaperna bör ligga till grund för förbättradenya m.m.
deponeringsstrategier.

De specifika, tillgodosedda behandlingsbehov dokumen-som
i utredningsarbetet redovisas i avsnitt 7.3.terats Från SAKABs

sida har angivits inriktning breddning och differentieringmoten av
verksamheten. För tillräcklig behandlingskapacitet skall kunnaatt
upprätthållas förutsätts det åtminstone i inledande finnsskedeatt ett

samlade kapacitet till behandling enligt 12 § ochsamma som nu
17 § i förordningen miljöfarligt avfall och denna behandlingattom
kan ske på från miljösynpunkt acceptabeltett sätt.

Utgångspunkten för övervägandena i ansvarsfrågan, kapitel
har varit den osäkerhet uppstått bl.a. statsmakternassom genom
beslut 1990 vidgat kommunalt behandlingsansvarettom utan
angivande tid för genomförande. Svenska kommunförbundet harav
uttalat sig för renodling avfallsproducenternasen av ansvar.

Övervägande skäl talar enligt utredningen i princip för ökatett
producentansvar och för bort det kommunalaatt tar transport-man

frånoch avstår vidgningen kommunernasansvaret behandlings-av
Skäl för detta ställningstagande främstär oklarheter ochansvar.

bindningar i nuvarande reglering i förhållande till behoven av mera
flexibla insatser och lägga så tidigt möjligt iattav ansvar som
produktionskedjan för förebyggande avfall,att gynna av renare
produktion, ökad återanvändning osv.

Det råder emellertid osäkerhet de praktiska konsekvensernaom
tillämpning dessa principer. Speciellt för miljöfarligt avfallav en av

från mindre företag och verksamheter också för processavfallmen
från företagstörre har det bedömts nödvändigt med fördjupaden
analys. Det bör prövas behovet överblick och kontroll kanom av
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kommunaltvidgatochbibehålletsätt äntillgodoses annat genom
iböranalysenfortsattaDenbehandlingsansvar.hanterings- och

konsekvensernaför ochförutsättningarna enavhandförsta avse
medkombinationiproducentansvarrenodlat eninriktning ettmot

tillsyn.ochavfallsplaneringkommunalkraftfulltillräckligt
hushållsavfalletiavfallmiljöfarligtförKommunernas ansvar

successivthäräveninriktningen bör attkvarstå,bör varamen
produkter.ochtillavfall knutetförproducentansvaretrenodla varor

angelägen.ärkommunochföretagmellansamverkanEn nära
förut-deponeringochbehandlingåtervinning,gällerdetNär

medmarknadskrafternaanlagtutredningen har attsynsättdetsätter
kommunernasochföretagens ansvarregelsystemenstöd samtav

angelägetDet är attbyggserforderligatillleder upp.att resurser
sättpåelleromfattning annattillräckligägande istaten genom
kapaci-grundläggandetill denlångsiktig tillgångfortsattförsvarar

SAKAB utgör.tet som
samordnaförinsatserorganisatoriska attökadebehövsDet

grad äni högreböravfall. Insatserna numiljöfarligtproducenter av
ochdifferentieringEndelområden.avgränsadespecialinriktas mot

förhindrasåvälpåsiktemed attbehövsåtgärdernaspecialisering av
bästanåavfallmiljöfarligt attuppkomstbegränsa someller av

omhändertagande.möjliga
naturvårdsverkStatenstillframPrincipförslag läggs attom

vikti-för deföreträdaremedsamrådförMFA-delegationknyta en
ökadeföreslåsNaturvårdsverketområdet.intressenternagaste

miljöfar-medverksamhetsinförövergångsperiodunder enresurser
avfall.ligt

16



övervägandenA. och förslag

1 HUVUDKATEGORIER.

MINIMERING.

BEHANDLING

l l Grundläggande utgångspunkter.

Följande statsmakterna fastlagda riktlinjer 19899010OProp.av
16, JoUl6Bil. gäller för den svenska avfallhanteringen

Avfallets innehåll hälso- och miljöfarliga skall mini-O ämnenav
främst åtgärder i produktionsledet. Tillverkarnameras genom

har här det huvudsakliga ansvaret.

Avfallets mängd skall minimerasO åtgärder i bådegenom pro-
duktions- och konsumtionsledet. Tillverkarna har ocksåav varor

för det avfall till följduppstår användningett attansvar som av
kan hanteras från miljösynpunkt tillfredsställandeettav varan

sätt.

Avfall uppkommer skall återanvändasO eller återvinnas isom
möjligastörsta utsträckning.

Mycket miljökravhårda skall ställas på0 omhändertagande av
avfall inte kan återvinnas.som

ÄmnenHanteringen miljöfarligt avfall skall förbättras.0 ochav
produkter kan förorsaka miljöstörningar bör inte blandassom
med avfall bör hanteras för sig.annat utan

Utformningen framtidens avfallshantering0 inteskallav
bindas vid enda teknisk lösning. Nya och successivt förbätt-en
rade alternativ skall utvecklas.
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mängd skallavfalletsalltsåavfallspolitiken äriHuvudlinjen att
imiljöfarliga ämnenochhälso-innehålldessochbegränsas att av

Dettaminimeras.handi andraocheliminerasskallhandförsta
särskiltdefinierasavfallför detgradspeciellt högigäller somsom

väldetavfall inte, närdettafall kanmångaMFA. Imiljöfarligt
fossilapåVårtkretslopp.naturligttillåterförasheltskapats,har ett

till konse-ledersamhällebaseradeprodukterkemiskaochbränslen
Tiberg harNilshanterbara.fulltegentligen inte ärkvenser som

1989-11-28SAKAB-seminariumföljande sättpådettaformulerat

6 miljarderårligenmänskligheten tonutvinnerNu ca
jordensmalmmiljarderantalochfossila bränslen tonett ur
mängdmycketihopvisyntetiserar storDessutominre. en

sig överförundrainte attDet ärkemiska produkter. attnya
i bios-problemställer tillverksamhetfrån dennaavfallet

miljöför-till dessainteenkeltLivet heltär anpassatfåren.
ändringar.

Kemi-situationenbeskrivningsammanfattande avEn gesavannan
s.k.10 det1090, sid överkalieinspektionen i dess rapport

begränsningsuppdraget

ochmetallergiftigaolikaflödenaGenomgångar avav
tillbakaårmångasedanvisarorganiskastabila ämnen att

finnervadäntillför långtårende närmasteoch även mer
kvicksil-mängdertidenhelaVi byggeravfallsledet.i upp

plastad-flamskyddsmedel,miljöfarligakadmium,bly,ver,
påVi hållersamhället.istabilaliknande ämnenditiver och

ochavfalls-betydandegenerationerframtidaskaffa ettatt
måste brytas.utvecklingDennamiljöproblem.

radikalaochomedelbaradet krävsenighetråderDet attstor om
utvecklinghållbarekologisktskallvi närmaförändringar oss enom

baranåskanresursutnyttjande. Dettaansvarsfullt genomoch ett
åter-återanvändning ochkemikalieanvändningen,begränsning av

vinning.
generellt arbetetpräglarambitionsnivånsuccessiv höjningEn av

måsteDettaspridning.kemikalieanvändning ochför begränsaatt
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återspeglas iockså MFA-hanteringen och förebyggandede åtgär-
derna i anslutning till denna. I regelverk, ansvarsförhållanden och
organisation måste byggas drivkrafter leder tillsom renare
teknik, materialcirkulation och resurshushållning.

Å andra sidan kommer, mineraler,så länge olja, kol ut-osv.
nyttjas i samhället, miljöfarligt avfall inte kunna undvikas. Detatt
miljöfarliga avfall uppstår åtminstone under övergångstid isom en-
ganska mängder skall hand konsekvent och påstora tas om mera-

bättre hittills. I de politiskasätt än utgångspunkternaett ovan anges
särskilt vikten differentierad behandling olika slagav en mera av av
miljöfarligt avfall.

Denna kombinerade inriktning avfallsminimeringbåde ochmot
förbättrat omhändertagande kräver utveckling ochsynsättav nya
medverkan aktörer, och bättre anpassade angreppssätt,av nya nya
differentiering och specialisering inom hela kedjan innefattarsom
bl.a. projekteringdesign, råvaruleveranser, produktion, distribu-
tion, handel, förbrukning och avfallshantering. Det traditionella

medsynsättet speciell avfallshantering sista ilänk kedjanen som en
måste bytas i alla integreradeled åtgärder inriktade påmot att
förebygga uppkomst avfall respektive förbereda ochattav genom-
föra bästa möjliga omhändertagande det avfall inte kanav som
undvikas.

I praktiken kommer detta innebära krav bättret.ex. att en
tidigareoch bevakning än avfallsfrågorna inom processindu-nu av

strin. Kraven kommer öka miljöfarliga ämnen i produkteratt att
och undvikas.skall Krav kommer ställas på branscher ochvaror att
på råvaruleverantörer medverka till insamlingsrutineratt separata
för specifika avfallsslag och till insatser för avveckla råvaroratt

MFA. Krav kommer ställas på handelnm.m. som genererar att att
medverka i återinsamling produkter innehåller miljöfarligaav som
ämnen osv.

Det har varit utgångspunkt för MFA-utredningens arbeteen att
regelsystem, ansvarsförhållanden, organisation inom MFA-osv.

19



till denincitamentstöd och attså deutformasområdet bör att ger
stånd.tillkommerutvecklingenskisseradenu

MFA.huvudkategorierNågra1.2 av

Översiktliga och målstrategier

begrepp,myckethänseendenMFA i många sammansattär somett
förapreciseringdifferentiering och närmaresvårtdet är att utan

MFA-utredningensmångadiskussion Förmeningsfullnågon avom.
indelningfrån denutgåvarit klargörandedetöverväganden har att

åtskillnadenDelskombineras två synsättDäri figuråtergessom
begränsandeeffektiva,ingafortlöpande omuppståri MFA som

ochuppstått,harredanMFAsådantin ochåtgärder sätts som
produktionsle-iåtgärderbegränsandemedpåverkasinte kanalltså

industriellaiuppstårMFAmellanDels skillnadernadet. som
produk-ipotentiellt MFAochverksamheterandraellerprocesser
de kasse-eller dåi brukdessa ärutlöses närrer, somm.m.,varor

ras.
vilkamedstrategier ochvilkaenligtöversiktligtantydsI figur l

riktlinjerstatsmakternasenligthuvudkategoriernaolikade fyramål
förebyg-utsträckningvilkenockså iDärmedangripas.bör anges

behandlingenbartmöjliga, närgande åtgärder är upp-avresp.
in.MFA kan sättaskommet

fort-uppstårför MFAl dvs.i radbådaFör de somrutorna -
- mängd elleravfalletsminimeringkravengällerlöpande att av

ochfarlighetochkomponentermiljöfarligamängdenexaktmera
prioritet.produkter har högstaproduktion och renaen ren

iskerproduktionutvecklingavfall ochMinimering renavav
stödmedsidasamhälletsfrånochföretagensprincip på eget ansvar

skärpningFörslagmiljöskyddslagstiftningen.kemikalie- och omav
kapiteliframläggstillämpninglagstiftning och dessdennaav

övrigt ärställningstaganden iutredningensförutgångspunktenoch
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maximala insatser kommeratt in försättas begränsa avfalletsatt att
farlighet.mängd och

För det processavfall Al i fortsättningenäven kommersom
uppstå, gäller de mål föratt avfallets omhänderta-sattssom upp

gande med återanvändning och återvinning prioriterade ät-som
gärder. För de därefter kvarstående avfallsströmmarna gäller det

renodla och maximera de MFA-mängdersnarast att börsom
selekteras för särskild hantering i syfte begränsaut okontrol-att ett
lerat flöde till biosfåren eller till otillfredsställande deponier.

Figur 1 Huvudkategorier MFA Strategier och målav -

A B

MFA i form Potentiellt MFA iav
spill, produkter,rester osv. varor,
vid industriella byggnader osv.
eller andra pro-
cesser

l
Minimering
Ren produktion

MFA som
Återanvändningl uppstår Förberedelser för
Återvinningfortlöpande separering av
Behandling MFA
Deponering

Befintliga tippar, Kontroll
deponier, föro- Insamling

MFA renade jordar Separeringsom
Återanvändning2 redan har m.m.
Återvinninguppstått

Kontroll Behandling
Sanering Deponering
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ochiinbyggsMFAframtidaBkategori dvs. varorFör som
inte kan görasprodukterochgällabörprodukter, att varorom-

miljöfarligakonstrueradeoch såmärkta attdebörhelt vararena -
itjänatprodukternanär ut.kankomponenter separeras
möjligtbliskallinriktningangivenmedagerandeFör att ett nu

avfallsproducen-fråninsatsergrundläggandeockså, utöverkrävs
vilket när-tillämpning,desslagstiftningen ochiändringarterna,
förbättradstödocksåDet krävsi kapitelutvecklas enavmare

MFA-kategorierolikaför hurriktlinjerMFA medklassificering av
kapitelifrågorhand. Dessabör tas upptas om

inomjordarförorenadedeponier,gamlagällerdet osv.När
Naturvårds-insatser.omfattandespeciella ochA2 krävskategori

handlingslinjerstrategier ochmål.utvecklamedarbetarverket att
akutautlösasbl.a.kaninsatsersnabbaBehov avarbete.för detta av

Näranspråk.imarkförorenadeller behov enmiljöskäl att taav
behand-utsträckningi vissfrigörsAkategoriiskernedgång

A2.kategorifrånMFAförlingsresurser
kommerMFA-problemen attframtidade varadelEn stor av

ochnäruppkommerB2, MFAkategorimed varorförknippad som
kategori ärspecifika för denna attDetkasseras. pro-produkter

kontroll överiliggeri första handtyngdpunkt attblemens
Enkoncentrationinsamling,förståndfå till osv.flöden, system

frånskiljasskallMFAför utgrundläggandeär attsådan process
huvudbehandling över tagetnågonhushållsavfall ochindustri- och

ochansvarsreglerockså klaraDärför krävsstånd.tillkomma
8.kapitelförhållandenorganisatoriskaeffektiva

avfallsminimering ochmellanSambandet1.3

behandling

dis-klargjortl harfigurtill attanslutningiKategoriindelningen
behandlingochminimeringmellansambandet avkussionen om

detBl, dvs.Al ochkategorigällatillbegränsaskanavfallet att
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MFA fortlöpande.uppstår Här finns direkt samband mellanettsom
sidanå produktionsteknik och å den andra mängdenena m.m.

MFA och dess behandling. I vilken grad och hur snabbt de fort-
gående kan ställas till teknik blirprocesserna om ren m.m. av-
görande för mängdutvecklingen när det gäller MFA. I denna del
kan insatser för begränsa avfallets uppkomst insatserställasatt mot
för dess behandling. Det och regelsystem skall gällaansvars- som
måste med utgångspunkt i statsmakternas riktlinjer såvara- -
uppbyggt de förebyggande åtgärderna tillräckligatt tyngd. Dettages
har präglat utredningens ställningstagande främst i avsnitten 3
och

Detta får emellertid inte hindra det avfall uppståratt tassom om
Ävenhand på så bra sätt möjligt. det skulle liggaett någotsom om

i effektivtsynsättet omhändertagande kan minskaatt ett motivatio-
begränsa avfallets uppkomst,att gäller detta i varje fall endastnen

del avfallet. För det avfall redan har uppstått kan strävanen av som
efter bästa möjliga omhändertagande över huvud inte ifråga-taget
sättas antydda skäl.av nu

Det följer statsmakternas riktlinjer inom hanteringsledetattav
återanvändning och återvinning bör eftersträvas i största möjliga
utsträckning beträffandeäven de miljöfarliga komponenterna i
avfallet inte några speciella miljöskäl talar detta.om emot

Utredningen har sin huvuduppgift medverka till frånsett attsom
miljö- och resurshushållningssynpunkt bästa möjliga hantering av
MFA, igöra det medvetande de återkopplingar finnsmen om som
mellan avfallshanteringen å sidan och avfallsminimering ochena
återvinning å den andra. Framställningen fr.o.m. kapitel 4 och
framåt domineras frågor hantering och behandling MFA.av om av

Det bästa incitamentet för stimulera till teknik ochatt ren
återanvändning avfallsproducentenär får betala fulladen kost-att
naden för avfallshanteringen, och åtgärder för begränsaatt att
avfallet blir lönsamma. Höga krav vid omhändertagandet MFAav
blir drivande kraft för minska avfallet. Man måste emellertidatten
också medveten risken för höga kostnader kan leda tillattvara om
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korrekthand påinte ettavfallsmängder kommervissa att tas omatt
kvittblivning.slutligtillillegala vägarandra,följersätt utan

förorenarenprincipenenligtkostnad skall,full attI begreppet
kostnadersamhällsekonomiskaallapays, ingåp0lluterbetalar
kostnaderansvarstagandelångsiktigt samtmiljöintrång,for m.m.

påKravetutvecklingsverksamhet.forskning ochtillämpadför bl.a.
denriktasmöjligtså långtkostnader bör mottäckning ursprung-av

ochtill produkteravfallet knutetdå äräven varorliga producenten
produktionstillfállet.efterlångtförstoch uppstår

utform-MFA-behandlingenshurdiskuteratshar i korthetHär
avfallet.minimeringenmedarbetetpåverkatänkasning kan av

grundlägganderiktning. EttisambandMöjligen finns motsattett
MFA-hanteringoundvikligvälmotiverad ochvidproblem även en

berördaccepteradfåB2 denkategori ärbeträffandet.ex. att av
aktuali-lokaliseringsfrågorpolitiker närbeslutandebefolkning och
berördaallafrånsatsningkraftfulluteslutetinteDet är att enseras.

BlAl ochkategoriernainomavfallsminimeringpåparter m.m.
ansträng-sådanaallmänhetenblandmedvetenhetökadoch omen
behand-nödvändigaförtill ökadledaskulleningar acceptansen
informa-korrektnaturligtvis ocksåförutsätterDettalingsátgärder.

dethandmöjliga sättpå bästa tanödvändighetention omattavom
undvikas.inte kanavfall som
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2 BEGREPPET

MILJÖFARLIGT AVFALL

Frågor terminologi och klassificering kommerom att tas upp mera
ingående i avsnitt 6. Den grundläggande frågan vad skallom som
betraktas avfall emellertidtas redan här. Densom berör självaupp
begreppet miljöfarligt avfall utgångspunkten för hela utrednings--
arbetet.

Frågan har aktualiserats domar i regeringsrättenav
RÅ 19765 och i HD dom 1991, mål 79788.B Innebörden inr
de båda domarna är restprodukter för innehavarenatt som represen-

värde ochterar iett de aktuella fallen bli vidarebe-som avsetts-
fordrade till återvinning inte kan definieras avfall medsom-
därmed följande krav på särskild behandling i transportledet enligt
renhållningslagen.

I regeringsrättens utslag, till vilket HD hänvisar, utvecklades
diskussionen avfallsbegreppet sättzföljandeom

Avfall är sådana eller efter mänskligrester aktivitet olikaav av
slag ägaren funnit onyttiga för honom och varifrånsom han
därför vill befria sig. Ett föremål sålundaär icke i sig avfall

blir avfall förstutan viljeakt något slag ägarengenom en av av
eller besittningshavaren.

Det har utlöst dessa ställningstagandensom fråganär viddenom av
det kommunala tillämplighet.transportansvarets En vidare konse-
kvens domarna blir emellertid det kan ifrågasättasav att rest-om
produkter går till återvinning ochsom värde överrepresenterar ett

En ingående analys frågan finns i Staffan Westerlunds skriftav
Avfallsbegreppet i svensk rätt stencil 1987.
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varit ochhabedömasavsikten måstetäckshuvud taget som-
hanteringenregleringenuppfattasregelmässigt avavvara av-

MFA.
meddraskanparallellerdeliggertill handsNärmast som

Baselkonventionen,EnligtMFA.regleringen somexport avav
fallvarjeoch ibegränsasskall sådanratificerat,Sverige har export

restprodukterdemycketEftersomkontrollerat sätt.påske avett
återvin-tillgårsöksexporttillståndvilkaförellerexporterassom

följdSverige intevärdening och ensomettrepresenterar synes -
levaförreglererforderligaha attredovisade domar uppovanav -

nyligenOECD harInomkonventionen.enligtförpliktelsertill sina
gränsöverskridande transporteröverenskommelseantagits omen

uppföljningvilken kanavfall,återvinningsbartmed avensomses
Baselkonventionen.

hurfråganställagenerelltemellertidVidare måste meraman
till dehänsynmedregelverket ärnuvarandetillämpligt det genom

ifråga-måsteDetdefinitionerna.fastlagda t.ex.ovannämnda domar
förord-12 §enligttillståndriktigtdet ärsättas att nu gesomom
utsträck-iverksamhetertillmiljöfarligt avfall storningen somom

avfall imedsysslarintealltsååtervinning ochning handlar om
kanavfallsbegreppi gällandeInnehålletmeningjuridiskstrikt

inte nästa.kanskedetåravfall ärärmed tiden. Detvariera ettsom
osäker.blirMFAregleringensärskildadenför helaGrunden av

faktiskavidpraktiken bådeiunderstrykasocksåDet bör att
vidochbakgrundaktuell export,medSverigeinomtransporter nu

sigvisathari flera fallåtervinningtillhänvisningen vara en
MFA-hantering.uteblivendålig ellerförtäckmantel

objek-svårighetenigrundsin attharproblemetuppkomnaDet
göraDiskussionavfall. attdefiniera begreppetlegalttivt och om

tillanslutningitillfällen,fleravidaktualiserats senastdetta har
1990 prop.avfallsfrågor åriställningstagandenstatsmakternas

övervägan-27.16, sid. Dessa36; JoU16, sid.198990l00 Bil.
bedömtsinte hardefinitionsådantill någonframlettden har att

lämplig.ellermöjlig
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Eftersom miljöfarligt avfall MFA är välavgränsat ochett mera
specificerat begrepp avfallän det framkomlig vägsynes vara en

försöka lösa definitionsfrågan för MFAatt på sådant sättseparat ett
regleringen kommer hanteringen alla miljö-att slagatt avse av av

farliga restprodukter.

Det bör understrykas vad intehar innebäratt sagtssom nu
något ställningstagande återanvändning och återvinning. Inommot
det regelsystem här förutsätts förgälla alla miljöfarligasom rest-
produkter skall givetvis de samlade riktlinjerna för avfallspolitiken
gälla och återbruk eftersträvas inte miljöskäl talar däremot.om

Det anförda innebär inte heller något ställningstagande när det
gäller restprodukternas värde och ersättning vid återvinning.t.ex.
Dessa frågor bör inom det antydda regelsystemet kunna hanteras i
vanlig ordning.

Utformningen regler i aktuellt hänseende försvårasav nya nu av
den oklarhet råder på internationelladet området, främst vadsom
gäller EGs synsätt och reglering.

Till den angivna inriktningen vidgad avfallsdefini-ovan mot en
tion ansluter definitionerna i Baselkonventionen. Likalydande
definitioner har präglat OECDs och hittills EGs arbete. Basel-- -
konventionens definition har följande lydelse i den engelska texten
och i svensk översättning

Wastes substances objects which disposed ofare or are or are
intended be disposed of required be disposedto of bytoor are
the provisions of national law;

Avfall är ämnen eller föremål slutligt omhändertas,som som
är avsedda för slutligt omhändertagande eller skall blisom
föremål för slutligt omhändertagande enligt bestämmelser i
nationell lag.

I denna definition understryks markerat hittillsän vadmera som
gjorts i svenska definitioner möjligheten lag ellerattav genom
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skallföremålellerföreskriva ämnenlagföreskrifter grundade att
avfall.uppfattas som

iåterspeglasinriktningemellertid denEG brytsInom som
avfallbetraktasynsättetdefinitionerna att en vara,sommotovan

fall,aktuelltEttfårinte begränsas.gränsernafria flöde övervars
i EG-dom-närvarandeförBelgien, prövastillimportgällersom

omöjligtblir äri fråganställningstagandeslutligaEGsVadstolen.

säga.att nu
fördjupatbörharvadbakgrund ettMot sagtsnusomav

regel-svensktfå framsikteinledas med ettutredningsarbete att
miljöfarligabehandlingför allgällerdetutformatså att avsystem

Därvidåtervinning.återanvändning ochinklusiverestprodukter
i fråga.kommalösningar kunnalagtekniskahand tvâi förstasynes

1985841förordningeniskullemöjlighetenDen attvaraena
skulledennaparagraf. Iinledandeavfall inläggamiljöfarligt enom

specificeradevissaavfall skallmiljöfarligtmed avsesattanges
sub-kemiskahanteringenviduppståttharrestprodukter avsom

till dehänvisningmedskulle skeSpecificeringenstanser m.m.
förteck-varvidförordningen,iförtecknasavfallskategorier som

förordningen.tillbilagainingen bör läggas en
lagenimöjlighetenärbör prövas attalternativDet andra som

materialflödenLKP regleraprodukterkemiska1985426 avom
egenska-speciellaellersammansättningsärskildmedoch substanser

bliravfallsledetregleringspecifiksådant sättpå att avett enper
blirrestprodukterolika slagsärskiljandeöverflödig och ett avav

ointressant.
i ske mednaturligtvisbörutredningsarbetetDet fortsatta

främstområdet,påutvecklingeninternationellabeaktande denav

versionendanskamed denjämföraintresse härkanDet attvara av
stof ellerethvertavfalldefinierar75442EGs direktiv somsomav

i bilagkategorierneafundergenstand, hører og somensom
kurs.forpligtetellermed ellersig afskillerindehaveren agter er

sig af med.skillehär til at
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inom EG och OECD anslutning till Baselkonventionen. Detisamt
bör också beaktas fortsätterNaturvårdsverket övervägaatt att
frågan avfallsdefmition.generellom en mer

Det kan hävdas med angivna utgångspunkter bordeatt man nu
undvika tillanvända begreppet avfall och gå beteckningenöveratt
restprodukter. ligger i linjeDetta knappast med normalt språkbruk.
Utredningen har därför valt bibehålla de vedertagna begreppenatt
avfall och MFA.
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3 AVFALLSMINIMERING,
MFA-FRÅGOR I

TILLSTÄNDSPROVNING
M.M.

l Inledning

Från avsnitt 4 och framåt utredningen problem,tar upp ansvars-
frågor och förslag till åtgärder beträffande det MFA redan harsom
uppkommit eller kommer uppstå. De överväganden redovi-att som

där sker i huvudsak med anknytning till renhållningslagstift-sas
ningen eller förordningen MFA. Dessa regelverk blir emellertidom
relevanta först då avfallet finns, och behovet avfallshantering harav
uppstått. Reglerna och organisationen för avfallssystemet kan inte
primärt täcka respektive för material i tidigareta ansvar processens
skeden endast vad har in i avfallsledet.utan passeratsom

Förebyggande åtgärder, insatser för begränsa avfalletsatt
mängd och farlighet föroch i tidiga skeden påverka avfalls-att
flöden och hantering sin utgångspunkt i det regelverktar lagar,
förordningar, koncessioner, ekonomiska styrmedel, föreskrifter och
tillstånd och den organisation och tillsyn har föransvaretsom
produktionsprocessens skeden fram till avfallsledet. Med grund-ett
läggande främststöd i LKP och ML bör såstyras attprocessen

har kontroll flödenöver miljöfarliga ämnen, derasman attav
användning minimeras och klara regler för deras hanteringatt anges
och omhändertagande.

Restprodukter de lämnar arbetsställe, skulleettsom, om
betraktas MFA, kan få behandlas internt i anslutning till densom
verksamhet där de har uppstått. Behandlingen sådant interntav
MFA regleras i den LKP och ML. Dettastyrsprocess som av
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avfall ochexterntförregelsystemetnaturligtvis inteutesluter att
inomfortsätter byggasfinns ochkunskapden att uppsomsom

avfallsminime-medi arbetetvägledning såvälavfallsledet kan ge
i tillsynenavfallshanteringeninternavidring den samt avsom

3.4.avsnittitill detta görsNågra kommentarerdenna.
företagsinternt ärbehandlasavfall natur-God kunskap somom

avfallsmäng-dessaredovisningförbättradligtvis angelägen. En av
stöd denmedsammansättning kunnaböroch derasder avges

avfallsplaneringen.kommunala
förut-frågan hurgrundläggandebehandlas denavsnittI detta

och görasskall begränsasavfalletförförbättrassättningarna kan att
hanteringförreglerbehovetfarligt. Vidare diskuterasmindre attav

tillståndsgiv-vidredanutsträckning änMFA i större angesnuav
förutsätterverksamhet. Dettaindustriellförningen somt.ex. en

in-ochinriktning3.2 ändradi avsnittutvecklasnärmare aven
enligtföreskriftertillståndsgivning,medtensitet i arbetet m.m.

ML.LKP och

enligt MLTillstândsprövning3.2 m.m.

ivadenligttillämpning börMiljölagstiftningen dess sagtsoch som
dels läggaavfallet,begränsningtillavsnitt 3.1 dels medverka aven

miljöfarliga avfallhantering detför möjligagrunden bästa somav
kemikaliermiljöfarligaidentifierauppstår. Man måsteändå m.m.

deundvikaförsökahandi första atttill MFA ochupphovsom ger
miljö-så deutformasmåsteutnyttjas. I andra hand attprocesserna

eller kankontroll, hållsfarliga underärämnena separata separeras
möjligt.till små flödensåoch koncentreras som

avfall begränsaochminimera uppkomstenArbetet med att av
berördabl.a.front. Aktörer ärbedrivs på bredskadlighetdess

inomFoU-institutioner,verksamheter,industrier och andra organ
sidaFrånmiljöorganisationeravfallshanteringen, statensosv.

kemiskafrämst lagenstödbedrivs verksamheten med pro-omav
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dukter LKP och miljöskyddslagen ML och med kemikalieinspek-
tionen KemI och Naturvårdsverket SNV viktigaste myndig-som
heter. För de miljöstörandemest harämnena avvecklingsstrategier
utarbetats. Detta arbete vidgas successivt till ämnesgrupper.nya

Avgörande för avfallsmängderna frånatt industriella och andra
kraftigt skall minska och så långtprocesser möjligt bringas heltatt

upphöra är företagen själva inriktaratt verksamheten mot ren
produktionsteknik, slutna bedömning materialbalanserprocesser, av

Men förutsättning är också samhälletsosv. en att regelsystem,
ekonomiska styrmedel, tillståndsgivning och tillsyn har inriktningen

dessa mål skallatt nås.
Den produktionsprocess prövas och de produkter densom som

resulterar i måste ställas konsekvenserna i avfallsledet,mot varvid
alla relevanta aspekter på avfallsfrågan måste beaktas, inte bara de
lokala konsekvenserna deponeringt.ex. restprodukter.av en av
Regelverk och tillämpning bör så utformade de medverkarattvara
till den miljöpolitiskaatt inriktningen långsiktigt bärkraftigmot en
utveckling och de avfallspolitiska målen, redovisats i avsnittsom
uppnås. Det innebär utöver ML, främstatt, reglerna i LKP bör
återspeglas i prövningsförfarandet.

Att i föreskrifter och vid tillståndsprövning aktivt änmer nu
lägga grunden för korrekt avfallshantering förbättrar förut-en
sättningarna för renodling producentansvaret fören MFA seav
kapitel 8. Föreskrifter och tillstånd bör i sin stödjastur av en
förbättrad klassificering med koppling till riktlinjer för hanteringen
enligt vad anförs i kapitelsom

Avfallsaspekten måste tillmätas vikt vid prövningensamma
enligt ML utsläppen till luft och Villkorsom bör kunnavatten.

för hur restprodukter skallanges hanteras, förbehandlas fört.ex. ett
bra omhändertagande.externt Villkor bör också kunna för iges
vilka mängder och för vilken tid restprodukter får lagras inom ett
industriområde eller på vilket sätt de skall hand. Detta liggertas om
i linje med det synsätt i kapitelangettssom

I princip bör villkor för verksamhetsom upphov tillen som ger
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omhändertagandegodtagbartmiljösynpunktfrånMFA gälla att ett
bör gällaDettatillståndsprövningen.vidredovisasavfallet skallav

gälla vidMotsvarande börprodukter.processavfallför såväl som
tekniskamiljöföreskrifter. Olikaföljer generellaföretag systemsom

kanavfallets vägredovisningADB-mässigför registrering och av
uppföljning.förfarande och desssådantstöd förtänkas ettsom
har kunnat göraMFA-utredningenbedömningarEnligt de som

Avfalls-önskemålen.angivnainte desituationdagensmotsvarar nu
luft ochtillvikt utsläppen vatten.frågorna tillmäts inte samma som

tillknutnasnävtavfallet ärgällerdetbedömningar görs närDe som
instrumentutnyttjas intePrövningenkonsekvenser. ettlokala som

substitutionsprincipen.LKP fastlagdaden iför genomdrivaatt
förmiljölagstiftningen ärhävdats ettflera håll harFrån att

gällerdetpassivtför närtillämpas attinstrument ellersvagt
föreskrifterMöjligheternaavfall.produktionen attbegränsa geav

otillräckliga. Ett starkareocksårestprodukterhantering ansesavom
i LKP. Ifinnasavfall bedömsbeträffandeför agerandestöd ett

tillämpnings-myndigheternasutformningenavseendenabåda är av
utvecklas.eventuellt kunnabordereglerviktig, och dessaregler

föreslåförsta hand övervägt attiMFA-utredningen har att
lagstift-behovetbedömaskullemiljöskyddskommittén närmare av

förberedaochproblemenangivnadeför lösaningsâtgärder att nu
syftar tillarbeteMiljöskyddskommitténsföranledda åtgärder.därav

RL irenhållningslagenochLKPbl.a. ML,samordning enaven
miljöbalk.samlad

grundläggandedekringöverväganden främstUtredningens
emellertid8 harkapiteljfr.MFA-hanteringeniansvarsfrågorna

såbehöver görasi MLändringarnabedömningeni attutmynnat
miljöskyddskommitténsioch inte läggasmöjligtsnart som

lagstiftningtillledakan beräknasarbete,omfattande en nysom
tidsut-ytterligareför1995 med riskkraft tidigast åriträdersom

omfattning.lagstiftningsarbetetsdräkt på grund av
ilagstiftningsåtgärderföreslagitdärförMFA-utredningen har att

vadänomedelbart sättförbereds påfråganaktuelladen ett meranu
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förarbete i miljöskyddskommitténett skulle innebära. Detta kan ske
antingen fortsatt arbete inomett MFA-utredningengenom eller i

form regeringen finner lämplig.annan Det fortsattasom utrednings-
arbetet bör naturligtvis ske i nära kontakt med miljöskyddskommit-
tén.

Den roll utvecklatett med miljökonsekvensbe-som system
skrivningar och miljörapporter kan komma spela, böratt närmare
belysas i detta fortsatta utredningsarbete. Arbete med material-
balanser och livscykelanalyser kommer också ha betydelse föratt
strävandena till avfallsbegränsning och bättre hantering.

Om avfallsfrågorna behandlas på angivet sätt med anknyt-nu
ning till miljöskyddskommitténs arbete kommer också frågor om
tillsyn och omprövning tillstånd kunna belysas iatt vidareav ett
sammanhang. Båda dessa frågor har avgörande betydelse för en
effektivisering MFA-hanteringen. Vad gäller behovetav av om-
prövning gällande tillstånd enligt ML kan följandeav kommentarer
göras.

Gällande äldre tillstånd, där tillräcklig reglering avfalls-av
frågorna ofta saknas, är problem.ett Enstort del det miljö-stor av
farliga avfallet kommer uppstå vid redanatt befintliga anläggningar

tillståndmed från prövning där avfallsfrågorna inteen behandlats
på Omsätt. detavsett synsättnu på avfallsfrågorna vid till-nya
ståndsgivning enligt miljölagstiftningen skisseratsm.m. i detsom
föregående snabbt skall bli verkningsfullt krävs genomslag ocksåett
vid företag med gällande tillstånd.

Alla berörda produktionsenheter borde därför såm.m. snart
möjligt genomgå prövning,som varigenom bl.a.en ny säkrareen

grund skulle läggas för renodlat producentansvarett för omhän-
dertagandet MFA. Detta är tids- och resurskrävandeav och bedöms
ha stöd i gällande lagstiftning.svagt Miljöskyddskommittén över-

förslagväger särskilda föreskrifterom generell karaktärav som
skulle komplettera gällande tillståndsbeslut med skärpta eller sär-
skilda villkor skäl till detta skulle föreliggaom med utgångspunkt i
omprövningsreglerna. Ett fullföljande detta förslag skulle under-av
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problemet.aktuellalösning detlätta nuaven
uppdragdetuppmärksammasvidaresammanhang börI detta

förgenomföra attochupprätta ettharNaturvårdsverket programatt
kommunalaindustrier,frånför utsläppvillkorenskärpaochöverse

genomförasskallProgrammetenergianläggningar.reningsverk och
IO-ârsperiod.under en

skettänmening klarareMFA-utredningensenligtDet bör som
skallgenomförandevidavfallsfrâgorna programmetsmarkeras att

luft ochtillutsläppenmed vatten.likartatärbeaktas på sättett som
vidprioriteringsgrundbör utgöraavfallsproblemkändaStora och

börinleddaDengenomförandet.tidsföljd för geval processenav
industrinsintentioneruttaladefullfölja sina attmöjlighetverket att

förföremålbliskallavfallbehandlingavfall ochproduktion avav
enligttillståndsprövningmedsambandgranskning inoggrannare
förindustrinsbl.a.innebärDettamiljöskyddslagen. att ansvar
produk-ochbefástasskallgraventill attvagganfrånprodukterna

tydligare.lyftas framskallavfallsegenskaperternas

MFAmängdenförKonsekvenser3.3 m.m.

i denfinnsMFAmängdenframtida momentden nudet gällerNär
Huvudsyftetriktningar.olikaiverkarutvecklingenskisserade som

kemika-föravvecklingsplanerprövningsprocess,effektivaremed en
upphöra.helthelstochminskasskallMFA-flödetlier är attetc.

mängdenutvecklingenitendensengrundläggande pro-Den av
i vilkenförAvgörandeminskande.blibedömascessavfall kan

tillkommerreduktionentidsperspektivi vilketochutsträckning
samhälletochnäringslivetfråninsatsernakraften iblirstånd

gemensamt.
kommerutvecklingenbeskrivnadenriktning talarI attmotsatt

ochfarliga ämnenflödetbättreleda till pro-ettatt avgrepp om
avfalls-tillöverurskiljning strömmarnaklarareochdukter aven

Ökad verksamheten samtoch bättrekunskapledet. omgrepp
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vidgad insyn också den kommunala avfallsplaneringen ochgenom-
företagens uppgiftsskyldighet till kommunen bör leda till ökadatt-
mängd MFA kommer till behandlingsföretagen. MFA torde i större
utsträckning hittillsän komma definieras fram i anslutning tillatt

villkoren fastställs för viss produktion. För ökadeatt t.ex. en
volymer talar också insatserökade för begränsa utsläppen tillatt att

och luft, i begränsadän utsträckning,vatten kommer med-om att
föra mängder slam ñlterrester.ochnya av

De antydda tendenserna till ökande MFA-mängder tordenu
komma gälla begränsade kvantiteter den förutseddaatt änmera
grundläggande minskningen MFA-produktionen och komma tillav
uttryck endast under övergångstid. Prognosaspekterna tasen upp

ingående i kapitelmera

3.4 Internt avfall

Liksom torde utvecklad prövning enligt ML kommanu en attm.m.
leda till vissa restprodukter lämpligen böratt hand itas om
anslutning till den verksamhet där de har uppstått. På sådan intern
behandling bör då ställas lika kravstränga motsvarandenärsom
materia hanteras i avfallsledet.externt

De klassiñceringsregler, ansvarsregler för deponier osv. som
gäller enligt MFA-regleringen bör tillämpas föranalogt den interna
behandlingen. För deponier måste ställas krav på myckett.ex.
långsiktiga ansvarstaganden, vilket förutsätter ingående övervägan-
den innan tillstånd lämnas till företagsinterna deponier jfr. avsnitt
8.9.

Sådana krav torde i sin ytterligare öka det i avsnitt 3.3.tur
Åbeskrivna trycket på överföring från intern till hantering.extern

andra sidan kan möjligen de tendenser till selektiv och små-mera
skalig MFA-hantering diskuteras i kapitel 7 i vissa fall tala försom

fortsatt eller utökad intern avfallshantering.en
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MÄNGDER, FLÖDEN,4

SAMMANSATTNING

4. l Inledning

Det är utredningens uppgifter klarlägga mängdernaatten av av
iMFA samhället, avfallsflödena och hur avfallet är sammansatt,

vilka förändringar pågår och kan förväntas. Utredningen harsom
uppdragit åt särskild arbetsgrupp fram tillgängligt kun-att taen
skapsunderlag i dessa frågor. Arbetsgruppens sammansättning,
svårigheterna i kartläggningen resultaten arbetetsamtm.m. av
redovisas i bilaga viktigastenärmare De resultaten och slutsat-

sammanfattas i det följande.serna
Trots har varit från någraatt sammansatt expertergruppen av

de centrala instanserna i MFA-hanteringen har det intemestav
varit möjligt någongöra heltäckande kartläggning MFA-att av
flödena i Sverige, mindreän någon säker bild utvecklingsten-ge av
denserna. Det råder alltså oklarhet beträffande MFA-mäng-stor
derna. Ett tillskäl detta det saknas tillräckligtär klara definitio-att

och klassiñceringsregler. Så länge denna grundläggande fråganer
inte är löst går det knappast göra några säkra bedömningar. Deatt
adminstrativa möjligheterna till uppföljning mängder flödenochav
måste förbättras.också

Osäkerheten hänger emellertid också bris-med densamman
tande jämförbarheten ivolymer olika led på grund denav av
successiva koncentrationen de miljöfarliga komponenterna, t.ex.av

reduktion vattenhalten. Jämförbarheten mellan årengenom av
förrycks ofta relativt engångsposter uppstår.att storaav

Utredningen intehar bedömt det lämpligt för-göraatt egna
djupade studier. Sådana studier skulle ha inneburit dubblering aven
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kommunaladenomgångenförstapågåendesamtidigtden av
skallutsträckningvissförhoppningsvis iavfallsplaneringen som-

bedömningslutligNågonosäkerheten.rådande avundanröja den
sigvisarOm det attgöras.inte kunnathar ännuavfallsplaneringen
kravbörkunskapsläget,förbättraromfattningtillräckligiinteden

för-medkombinationiinriktningförändradställas på somen -
resultat.godtagbarttilllederklassificeringbättrad -

nulägeochUtveckling4.2

säkerhet ärgodnågorlundamedbestämmaskanmängderDe som
harföretagvid andraochSAKABvidbehandlas somvad som

mängder framgårdessaMFAbehandla avtillståndsärskilda att -
tillstånd.SNVsmedpågårvad exporttabellföljande samt som-

1990tonaigfallsmängderbehandladeSverigeInom

Övrigt avfallOljeavfall

0003400010SAKAB
99 0000008512-företag§

00090005l7-företag§
000142000100SUMMA

avfall,000441990under ton varavalltsåSAKAB camottog
behandling.föroljeavfall,00010 ton

from.regeringstillståndÖvriga särskiltvilka harföretag,
avfall, utöver00099behandlade tonSNV,från1992 tillstånd ca

tungmetallavfall500861990. Häri ingår tonunderoljeavfall,
00025ochblybatterier ton00050 utgör76 %,ca tonvarav

metallstoft.
tillanmäldeFMFA17§enligtavfallbehandlarföretagDe som

behandlatsoljeavfall,avfall, utöver0009länsstyrelserna tonatt ca
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Även1990. här dominerar tungmetallavfallet, utgjorde 73 %.som
Mer 50 % utgjordesän enda avfallsslag, zinkhaltigt stål-ettav
verksstoff.

Den totala behandlade bruttomängden oljeavfall, inklusive
redovisade uppgick enligt särskildposter undersökning,ovan en

närmare redovisas i bilagan, 140till 000 Denna beräkningsom ton.
bedöms den säkraste beträffande oljeavfallet och ianvändsvara
sammanräkningen nedan.

30-talEtt drygt företag innehade eller erhöll tillstånd att expor-
sammanlagt 47 000 avfalltera härvid bortses fråntonca storen

engångspost oljeslop 60 000 ton för slutligt omhänderta-av om ca
gande utomlands. Den faktiska beräknades 60uppgå till %exporten

tillständsgivna,den dvs. till omkring 28 000av ton.
De behandlade och exporterade mängderna uppgick alltså

till 310 000 under 1990.sammantaget Häri ingår, enligt dettonca
synsätt anlagts i kapitel inte de mängder återvanns ellersom som
behandlades internt i de företag där avfallet uppstod. Däremot ingår

viss mängd, uppskattningsvis 20 000-30 000 importeraten ton,
avfall se vidare avsnitt 4.3.

Det är mycket vanskligt jämföra detta material med deatt
undersökningar gjordes 1980.år Den totala volymen behandlatsom
MFA beräknades då till 500 000 Härav bedömdes 180 000ton. ton
bli omhändertaget internt vid de företag där det uppstod. Vad gäller
det behandlade avfalletexternt mängderna vid SAKAB sevar
nedan i storleksordning 1980 och 1990. Däremot harsamma en
förskjutning skett från § 17-företagen till § IZ-företagen. För de
förstnämnda redovisades betydligt 66större mängder, 000 årton,
1980. Emellertid måste den bristande jämförbarheten och möjlig-
heten för påverkan speciella engångspostert.ex. uppmärksam-av
mas.

Någon heltäckande beskrivning utvecklingen tidenöver harav
arbetsgruppen alltså inte kunnat få fram. Vissa indikationer finns
dock i materialet. Till SAKAB ökade inflödet under perioden
1986-1989 från 29 156 till 48 041 Mängdenton har därefterton.
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1992för1991. Prognosen595 år39tillkontinuerligt tonsjunkit
Även delarandraökad import.vissingårvari70037påligger ton,

1990.fr.0.m.volymerminskandepåmaterial tydergruppensav

och importExport4.3

förexporttillstånd1990SNVlämnadeframgåttSom har ovan
utnyttjats,60 % haomkringberäknasdettaAv866 MFA.46 ton

denframgårredovisning att000 Av28omkring ton.dvs. gruppens
30 571frånökathar tonexporttillstånd lämnatsvilkenförmängd

Ökningen heltutgörs tung-1990.46 866 år av1988 tillår ton
avfall.metallhaltigt

framgårnärmareSNV avlämnarSverigetillimport somFör -
000105omkring ton.volymårligtilltillstånd1bilaga aven-

deunderoförändrad senasteivarit setthar stortTillståndsvolymen
oljehaltigahuvudgrupper,tvådominerasTillståndenåren.fem av

ochjärn-frånstoftfrämstavfallmetallhaltigtrestprodukter samt
oljeinnehâll.medslamstoft ochochblybatterierstålindustri samt

ochbristfälliguppföljningenärgällerdet exportenLiksom när
deldålig. Enimportmängden stor avfaktiskadenkunskaper om
%20-30bedömning är attEn avutnyttjas.intetyckstillstånden

skulledåimportvolymenochimporteras atttillståndsmängderna
mängderdessaHuvuddelenår.000000-3020 avtilluppgå ton per

MFA.mängdenbehandladeredovisade4.2avsnittii deningår
kommentarerföljandekanredovisningtill dennaanslutningI

ochExportnedan.prognosdiskussionentillbakgrundgöras som
OECDsochBaselkonventionenskommerimport styrasatt av

påregelverkEGskraft,iträderEES-avtaletoch, när avregler
närvarandeför2 detkapitel ärframgåttharSomavfallsområdet. av
kommerregelsystemdessainnebördensamladevad den avoklart

påklarhetökadavvaktan14. I13 ochkapitelocksåbli. Seatt
diskuteras.utgångspunkterprincipiellavissakanpunktdenna
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En princip bör varje land i rimlig utsträckning skallattvara
självförsörjande detnär gäller MFA-behandling. Samtidigtvara

reducerasfinns det skäl för avfallstransporternaatt attgenom
avfallet behandlas i närmaste anläggning förfogar över bästasom
teknik.

MFA-behandlingen går, utvecklas i kapitel motsom en mera
selektiv och mångsidig hantering. En viss internationell specialise-
ring när det gäller behandlingt.ex. saknar tillräckligt under-som-
lag på nationell nivå bör naturligt led i denna utveckling.ettvara-
Ett nordiskt samarbete med denna inriktning sig lämpligt. Detter
planerade samarbetet mellan Norge och Sverige grundas på detta

till vilketsynsätt, riksdagen har anslutit sig 199192JoU 3.
Förutsättningen är naturligtvis samarbetet och specialiseringenatt
leder till från miljösynpunkt likaett bra och helst bättre resultat än

insatsernationella

Förutsatt kontrollmekanismerna fungeraratt bör alltså inteman
principiella skäl eller för kan belastadav tidi-att export- vara av
bristfälliga tillämpningar avstå från internationelltgare ett sam--

arbete i MFA-behandlingen. Vad gäller kvantiteter finns ingen
anledning såvida inte EGs regler grund förm.m. ger en- annan
utveckling förvänta sig några förskjutningaratt större i rådande-
relationer mellan eller import.export

En särskild reglering importoch krävs i fortsätt-export ävenav
ningen, vilket också Baselkonventionen förutsätter. Den bör i
princip ske i former med beslut SNV,samma ävensom nu av om
regleringen förts över i särskild författning. Den svenska lag-en
stiftningen bör, framgått kapitel så utformad densom av attvara
täcker alla gränsöverskridande dvs. även MFAtransporter, gårsom
till återvinning. Vid etablerade ocht.ex. kontinuerligamera trans-

3 En utredning nordisk samverkan vid återanvändning ochom
behandling MFA har nyligen redovisats MIFAS uppdragpåav av

arbetsgrupp inom Nordiska Ministerrådet.av en
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ramtillståndformnågonbehandling börspecialiseradtill avporter
övervägas.kunna

hanteringFelaktigmängder.Ytterligare4.4

mängderhurförsökt bedömaolika storasätthar påArbetsgruppen
påbehandlas4.2, bordeavsnittenligtskervadutöver somsom,

skullebestämmaskundemängdOm dennamotsvarande mansätt.
MFA-mängd.dagensbildrelativt godha aven

osäkerhetpåoljeavfall pekarangåendestudiensärskildaDen en
Arbetsgruppenbehandlas.åroljeavfall00040cirkahur ton perom

olje-volymdennahälftenomkringidentifieratöversiktligthar av
andrasmörjoljor ochavfall,vanligttillförsbränslefilteroch som

oljehaltigaeldningsolja vatten,utnyttjas samtoljerester somsom
mångaoch ilandetdelarskildaolika imycketbehandlas avsom

deponi.fall läggs på
ochlösningsmedelavfallsgrupperövrigagenomgångEn av

ifárgavfalloljeavfallet,iblandasbad somalkaliska m.m.vissa som
tungmetallhaltiga vattendeponerade,lokaltbli somfall tillåtsdelen

bedömningenietc.processavloppsvatten utmynnaraccepteras som
påhanterasmängderbegränsaderelativtsigdet rör somatt om

felaktigt sätt.
i nordvästrafyra kommunerstudie idetaljeradEn

miljö-det3,0 %0,7 ochmellanhar visatStorstockholm avatt
Dehantering.korrektsaknadefrån företagavfallet somfarliga

företag,mindreregel t.ex.ifelaktigt sätt äravfallsitthanterar
med avloppsvatt-skäremulsionerlåter utverkstadsföretag som

net.
innehållet iRagn-SellsochVAFABUndersökningar hos av

MFA-innehålliresulteratindustriavfall harmed ettcontainers av
Stockholms-inomUndersökningar0,2-0,4 %.storleksordningen

iresulteratharanläggningarolikaindustriavfall från enregionen av



redovisning inblandning MFA storleksordningenav en av av
0,01 %.

En viss mängd MFA faller alltså utanför de relativt väl kända
flödena, denna mängd är sannolikt mindre än vad framgårmen som

kartläggningen för tio år Sammanfattningsvissedan. sigrör detav
40 000 oljeavfall år enligt beskrivningen Inom övrigaom per ovan.

avfallsgrupper enligt gällande förordning inklusive SNVsnu-
vägledande förteckning för MFA torde mängden MFA utanför de-
kontrollerade flödena till 10uppgå 000-20 000 ton.

Det är naturligtvis grundläggande huvuduppgift åstad-en att
komma där dessa strömmar fångasett system in. Det bör också
poängteras, vad har redovisats inte fåratt tolkas allsom nu attsom
hantering och behandling vad gäller de någorlunda väl kända
flödena är brister jfr. bl.a. kap. 7.utan

4.5 Prognos

Prognoser är väsentligt underlag för diskussionett al] framtidaom
MFA-hantering. Mot bakgrund de kunskapsbrister utgångs-av om
läget redovisats i det föregående blir särskiltsom prognoserna
vanskliga inom detta område. Vi befinner vidare i periodoss en av
omställning, då det är svårt någon ledning från aktuellaatt
trender. Prognoserna har mycketsvängt kraftigt inom loppet ettav

år, från förväntningar kraftig ökning MFA-mängdenpar om en av
med behov SAKAB II till markant minskandeett trend,av en
kombinerad med osäkerhet konjunktureffektens omfattning.om

konstruktivEn skulle kunna försökaansats bedöma hurattvara
totalmängderna år 1990 fördelar sig på de två huvudkategorierna
processavfall MFA i och produkter jfr. avsnitt 1.2 ochresp. varor
hur dessa två huvudgrupper kan komma utvecklas. Någotatt
statistiskt underlag för sådan analys finns inte. Avgörande fören
volymbedömningarna under de närmaste åren torde emellertid bli
processavfallets utveckling.

45



och sålångtavfallet sågällerprocessavfalletBeträffande att
Åtgärder kommer attminimeras.möjligt skallsnabbt somsom

fram-redanSomi kapitelbehandlatsriktningen hari denverka
ikraftenberoendeminimeringsarbetetiblir framgångenhållits av

bedömning iallmäninsatser. Ensamhälletsochnäringslivets
tillövergångutveckling ärårensanslutning till de att renaresenaste

avfallsmäng-minskadebidrar till deindustrininomteknik m.m.
frånfárgbranschen,inomövergång,ocksåDet skerderna. t.ex.en

produk-importtillMFAuppkomstmedförtillverkning avavsom
kvantifiera.ochbedömasvårinverkanLågkonjunkturens är attter.

enklaganskaoftapåfrekventrelativtredovisasExempel att
ändradeellerråvarorteknik, utbytetillinsatser kan leda avrenare

Förändringarnaföljd.MFA-produktionminskadmed somprocesser
ekonomisktocharbetsmiljönpositiva förofta ävenär gynnsamma.

ändringar.för sådanapotentialföreliggaDet bör storen
deberoendeblir alltsåtlödesutvecklingenförPrognosen av

avfallsminsk-betydandeAllt äneffekt.åtgärdernasinsatta annat en
förMåletmisslyckande.miljöpolitisktbetraktasning måste ettsom

omprövningsuppdrag är3.2 nämnda attavsnittinaturvårdsverkets
nivåerpå2000 skallluft årtill ochutsläppen somvatten nerevara

Om dettahälsa.människorspåverkarmiljön ellerskadarvarken
MFA-innebäraskulle detMFA-utvecklingen attappliceras påmål

verksamheteroch andraindustriprocesserfortlöpandefrånflödet
bli såskulleutvecklingensekelskiftet. Attsig noll vidborde närma

bedömning.optimistiskalltförsannoliktemellertidär engynnsam
intetidigare nämnts,avfall kan,miljöfarligtmängderVissa som

industrisamhälle.iundvikas ett
uppmärk-ökadocharbeteförebyggandeintensifieratEtt en

kemikalie- ochtillämpningvidavfallsbehandlingensamhet på av
3kapitelframgått attmiljöskyddslagstiftningen kommer avsom --

riktning, dvs.iövergângsvis verka också motåtminstone motsatt
Ökade identifieringtilllederkunskaperMFA-mängder.ökade av

till bättreledaocksåUtvecklingen kommer ettMFA-typer. attnya
klarareochprodukterochfarligaflödet ämnen enavomgrepp
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Ökadurskiljning till avfallsledet.strömmarna över kunskap ochav
bättre verksamheten vidgad insyn och skärpta reglersamtgrepp om
för intern avfallshantering bör leda till mängden MFA skiljsatt som

för hantering ökar. För ökade volymer talar också ökadeut att
insatser för begränsa utsläppen till och luft, enligtatt vatten t.ex.
det nämnda omprövningsuppdraget, kommer medföraattovan nya
mängder slam och filterrester. Rimligen borde dock dennaav

volymökning blitemporära kvantitativt mindre den grundläg-än
och långsiktigagande avfallsreduktionen.

Kategorin MFA i och produkter förväntadeoch dessvaror
utveckling beskrivs ingående i avsnitt 4.6.3, främst med tankemera
på de insamlings- och hanteringsproblem den inrymmer. Den
utveckling förutses innebär emellertid också ökande mäng-attsom

behandlingssystemet; Ävender MFA kommer tillföras dennaatt om
ökning blir snabb och kraftig i förhållande till utgångsläget, kom-

den volymmässigt bli mindre avgörande utvecklingenänattmer av
processavfallet i varje fall under den tidigare l990-talet.delen av

Utvecklingen detnär gäller och produkter kommer attvaror
leda till och ökande bulkmängd skall hanteras,att ävenstoren om
de miljöfarliga komponenterna begränsadär volym. Exempel påav
detta kyl- frysenheterär och freon.med Utformning åtgärder,av
investeringsbehov kommer påverkas detta.attosv. av

Volymen i båda kategorierna kan komma påverkas deatt av nya
klassificeringsregler SNV förbereder jfr. 6.kap. Enligt desom
preliminära bedömningar har kunnat blir förändringengörassom
vad det gäller MFA dagens inte så tillkom-dentyp stor,av men
mande volymen gråzonsavfall, jordmassor kan bli omfat-av osv.
tande och ställa krav på särskild behandlings- och deponeringskapa-
citet.

Sammanfattningsvis skall den minskning kan förutses inomsom
processavfallet ställas mot

l En korrigering för konjunkturutvecklingen
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lag-skärpningföljer medökningtill2 tendenserDe avensom
prövningsförfarandeochstiftning

påhanterasintede mängder etthantering3 En bättre nusomav
jfr. 4.4tillfredsställande sätt

Ökningen klassificering4 p.g.a. ny
Ökningen produkterochfrånMFA5 varorav

förorenad jordhand6 Ökande behovEtt att ta m.m.omav

förändringartidsbegränsadeförhållandevis1-4 tilllederPunkterna
under långfortgå5-6 kan väntasenligt punkternaökningenmedan

tid.
följande slutsat-dragitgrunderangivnahar påUtredningen nu

utveckling detnärdramatiskbli någoninteDet kommer attser
deunder närmasteMFAmängdentotalaförändringen dengäller av

vänder.konjunkturenuppgång närvissblir troligenDetåren. en
sikt.längrenedgång påsuccessivföljaDärefter bör en

för MFA-viktigastesig så detformuleraocksåMan kan att
påtagligmedsannoliktdetbedöma ärutredningen är att enom

enligt1990-talet. Så skullehelaundervolymökning ovan-t.ex.
bli vissatordehärifrånEtt undantaginte fallet.stående slutsats vara

jordar.förorenadefrämstgråzonsavfall,
harDanmark,i ettjämförelse kanSom nämnas att somman

tilldemedräknarprognosunderlag,ochstatistik- attbättre
tillfalla2000till kommermängderna årKommunekemi tillförda att

60 nivå.% dagensav
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4.6 Sammansättningen MFAav

4.6.1 Ny struktur kravnya-

MFA identifierasNya eller fortlöpande,uppstår ibland med krav på
hanterings- eller behandlingsresurser. En förskjutningnya av

storindustriellaproblemens tyngdpunkt frånsker ärprocesser, som
relativt lätta hålla under kontroll, till problem knutna tilläratt som
småindustrier och andra mindre företag till ochsamt varor pro-
dukter vid kassering upphov till MFA.som ger

Denna förskjutning successivt struktur MFA-frâ-ger en ny
Frågor insamling, separering och urskiljande MFA,gorna. om av

förbehandling, mellanlagring ikommer förgrunden. Det blirosv.
fråga bygga eller åstadkomma branschvisaatt system attom upp
insatser, det slag pågår beträffande insamling freont.ex. av som av
från kyl- och frysenheter och vissa miljöfarliga batterier. Mångaav

dessa problem kan MFA-utredningen endast peka utav nya som
frågor för fortsatt analys aktörerna inom MFA-området.av

4.6.2 MFA inom små företag

En rad problem är knutna till mindre företag och småindustrier och
har därmed koppling till antal ofta likartade arbetsplatser.ett stort
Hithörande problem har sistonepå aktualiserats exempelgenom

tryckeriet,från kem-tvättar, skylttillverkare, bensinstationer, bil-
vårdsanläggningar och billackeringsföretag. Oljeavfall är ett stort
problemområde. Tomemballage fat lämnas förorenade tillsom
skrot kan förorsaka dioxin-utsläpp vid rengöring och återvinning
inte bara småföretagsproblemett osv.
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produkterochMFA i4.6.3 varor

hängerMFA-problemframtidaochaktuellasvåra sammanMånga
produkterifarliga ämnenanvändningspriddmycketmed aven

1.2.avsnittuppdelningen ienligtkategori Bm.m. -
de ärsamlas närprodukterochinnehåll iMiljöfarligt varor -

Mängdenhushållsavfallet.tillanslutningin ioftaförbrukade -
ökar.miljöstationervid kommunernasinsamlatavfall

miljöfarligteftersläpning medårsmed mångaräknakanMan
insat-begränsandeefter detoch även atti produkterinnehåll varor

Dels kommerproduktionsledet.iståndkommit tillhar nyaser
skadlighet identi-kombinationer attellerskadliga ämnen gersom

livslängd.innehåll långsådantmedprodukterdels harfieras,
democh någraidentifieradeproblem ärhithörandeMånga av

problem ärMångautvecklingsstadier.olikaiåtgärderförföremål
behandling.undermindreupptäckta, änintesannolikt ännu

MFA kanuppfattasskallvaddefinitionerSkärpta somsomav -
avfallsvolymen.ökaMFA-kategori kommadenna attföräven -

sammanhang.i dettaexempel kankonkretaradlångEn anges
vilkaexempel,någrafullständighetanspråk påföljer avHär utan
tvådeunderdvs.arbeteutredningensunderaktualiseratsflera -

årensenaste

elkomponenter,äldrei vattenpumparKvicksilver lysrör, m.m.
frysskåpochkyl-i bl.a.Freoner

brandsläckarei bl.a.Haloner
ochTV-apparatertextilier,i bl.a.flamskyddsmedelBromerade

förknippadhuvudHalvledaretekniken är över tagetdatorer.
ämnentoxiskamed

läderi bl.a.Krom0
ochfärgerkristall,vinflaskor,höljen tillglödlampor,iBly0

legeringar
mobiltelefoner,batterier iladdningsbaraiKadmium t.ex.0

ökningsnabbmycketverktygsladdlösadatorer,bärbara -
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Isocyanater plastprodukter, skumgummi
Fogmassor med PCB i0 antal betongelementhus frånett stort
60- 70-talenoch

Katalysatorer i bilar

Kasserade avgassystem

4.7 Avfallets farlighet m.m.

Enligt direktiven skall utredningen analysera graden farlig-om av
het i avfallet kommer förändras 1990-talet.underatt

Rimligen bör efter hand graden farlighet komma minskaattav
insatsernanär för begränsa eller helt förhindra användningenatt av

de vådliga kemikalierna igenom.slår På avfallsområdetmest
kommer emellertid effekterna härav verka fullt medatt ut en
betydande eftersläpning. Den tillsträvan koncentration farligadeav
komponenterna i avfallet bör prägla MFA-hanteringen, kansom
medföra ökade risker i arbetsmiljön, vid De riskertransporter m.m.

kan förknippade med ökande mängder genteknisktsom vara av
avfall har utredningen inte haft möjlighet bedöma. Detta gälleratt
också de på tid uppmärksammade riskerna med kärnkrafisair-senare
fallets innehåll tungmetaller.av

Vad anförts i 4.6avsnitt pekar på ökad komplexitet isom en
avfallets sammansättning och problem i insamlings- och destora
tidiga hanteringsleden.
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NÅGRA5 VIKTIGA

MFA-PROBLEM

1 Inledning

En sammanfattning MFA-hanteringens huvudproblem kan inteav
friståendegöras från de utvecklingstendenser harm.m. som nu

sammanfattats i kapitel 4. De överväganden där gjortsharsom av
mängder och flöden självklart grunden förutgör bedömningen av
problem och behov framtidanär det gäller den MFA-hanteringen.
Detta gäller särskilt vad i avsnitt 4.4 flöden intesagtssom om som

under kontrollär avsnitt 4.6 avfallets sammansättning.samt om
I detta kapitel förtecknas de problem i övrigt har bedömtssom

viktigastede beträffande det MFA finnsredan ochvara som som
begränsningsåtgärder kommer uppstå.trots att

Problemen kan indelas i två olika huvudtyper. Den deena,
reala problemen, hänger med mängden MFA och desssamman
farlighet, behovet behandlingskapacitet Dessa problemav m.m.
behandlas i avsnitt 5.2.

De andra problemtypen, hänger administra-medsom samman
tiva brister och otillräckliga för angripa de realaattresurser
problemen, i 5.3.avsnitttas upp

5.2 Problem beträffande MFA-flöden och

MFA-behandling

5.2.1 Inledning

Det är allmän uppfattning bland insiktsfulla bedömare MFAatten
utgör det allvarligaste miljöproblemet inom avfallsområdet. MFA-
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ibland undani allmänna debattenemellertid denproblemen trängs
källsortering ochförpackningsavfallet ochdiskussionen omomav

ökad med-ochhushållsavfall. kunskaperBättrekompostering av
Enangelägna.MFA-frågorna ärde kompliceradevetenhet om

inominsatsernaprioriteringenbehövs vidkostnads-nyttoanalys av
avfallsområdet.hela

viktigaste MFA-pro-debakgrund kandenna allmännaMot
i följandekapitel 4 delasanförts ivadblemen utöver uppsom --

huvudgrupper.

klassificeringDefinitioner och5.2.2

klassificerings-definition tydligaochtillräckligt klarsaknasDet en
medavgränsning vadsäkerför entydig ochregler avsessomaven

och tolk-bedömningartill osäkraavfall. ledermiljöfarligt Detta
tillsynsmyndigheterna.och hosbåde hos avfallslämnarnaningar

miljömässigt och ekono-bådeGränsdragningen får konsekvenser
RVFRenhållningsverks-FöreningenharKonsekvensernamiskt. av

följande918 sammanfattats på sättPubl

grundpålandeti olika delarbedömningen olikaär0 avav
vid tolkningenoklarheter

kontrolltillräcklig överåtervinningavfallsslag går tillvissa utanO
hanteringen

dyravancerad ochtill onödigttvingasvissa avfallsslag0
behand-kvalificeradvärdefull,därmedbehandling och upptar

lingskapacitet
stället föritillförs avloppetavfallsslag deponeras ellervissa att0

behandling.till korrektlämnas en

MFA ochgråz0n mellanfinns vad brukar benämnaDet enman
avfallinnefattarindustriavfall. Denavfall, främstannat som uppen-

speciellaharmlöst det bör hanterasbarligen inte såär utanatt
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försiktighetsåtgärder. Det isaknas många fall kunskap hur dessaom
avfall skall hanteras och kapacitet för deras behandling.

Den vägledande förteckningen omdiskuteradär och har be-
funnits behäftad med brister. Den återspeglar inte ettvara genom-
tänkt klassiñceringssystem. Förteckningen behöver överarbetas helst
med inriktning på bättre koppling mellan klassificering och kraven
på behandling. Dessa frågor i kapiteltas upp

5.2.3 Brister i behandlingsledet

Det saknas kvantitativt och kvalitativt tillräckliga behandlingsresur-
för vissa avfallsslag, såväl sådana klassas miljöfarligtser som som

avfall s.k. gråzonsavfall, också kräver speciella behand-som som
lingsmetoder för inte förorsaka miljöskador.att

Bl.a. saknas behandlingskapacitet för många MFA, skullesom
kunna behandlas på regional nivå, förorenade jordar.t.ex.

Konkreta på bristerexempel i behandlingsledet itas upp
kapitel Det bör emellertid mycket i den hittills läm-noteras att
nade bakgrundsteckningen pekar behovet samlade insatser imot av
fråga restprodukter på oljeområdet.om

5.2.4 Ansvarsfrågorna oklara

Klart uttalade ansvarsområden och roller är förutsättning fören en
säker miljöriktigoch hantering MFA. I dag saknas, enligt.ex.av
RFVs bedömning Publ. 918, sådana klart definierade ansvarsom-
råden. Ansvarsfrågorna har diskuterats länge nåttutan att man
någon samlande lösning. Ansvarsfrågorna i kapitel därtas upp
problemställningarna närmare.anges
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Resursbristproblem.Administrativa5.3

MFA-verksamheten hängerpräglarDen osäkerhet sammansom
förstärksochområdetföränderligheten påden snabba ytter-med

kunskapsbrist råder.ligare den somav
i mångaklassiñceringsfrågor är, nämnts,Definitions- och som

kända. IngendåligtMFAoch flöden äroklara. Mängderfall av
utveckling ochframtidaöverblick finns. Prognosersamlad om

bådeotillräckligTillsynen ärmycket osäkra.behandlingsbehov är
ochuppföljningStatistik,vad gäller kompetens.kvantitativt och

bristfällig.erfarenhetsåterforing är
områden harpå dessaför verksamhetenFörutsättningarna

avfallsplane-kommunalainfördanyligendenförbättrats genom
central1991l juliockså sedanringen. SNV har somansvar

avfallsfrågor.myndighet i
forskningintensiñeradmedKunskapsbristema behöver mötas

Även förutsättningarna för-för hardettautveckling.och teknisk
Men minst likaavfallsforskningsrádets tillkomst.bättrats genom

alla berörda aktörertillbefintlig kunskap spridsviktigt redanär att
statistik,förSystemoch rådgivning.informationutbildning,genom

måste. byggaserfarenhetsåterföringprognosverksamhet och upp.
begränsadealltföruppenbart det sättsDet är resurseratt avnu

MFA-hante-tillräcklig överblick överdels skallför att man
medområdeninsatser på mångaerforderligaringen, dels göra

mångsidighet,dende synsätt,påtagliga problem. För att nya
1.1.,i avsnittredanefterlystsverksamhetsintegrering osv., som

samord-mobilseras ochaktörertill stånd, måsteskall komma nya
utvecklaspantsystem måsteochinsamlings-Strategier t.ex.nas.

företagsmåmed mångaavseende dels branscheroch genomföras
enskildabilvårdsanläggningar kem-tvättar, delsocht.ex. pro-

innehållittomemballageflamskyddsmedel ochdukter t.ex. som
MFA.

kani föregåendedetgrundläggande problemDe angettssom
ansvarsförhållanden ochklarläggerendast lösas attgenom man
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skapar organisatoriska förhållanden förutsättningar för attsom ger
tillräckligt kraftfullt och fortlöpande sig de problemta an som
föreligger och efteruppkommer hand. Dessa frågor tasnu som
också i kapitelupp

57





6 DEFINITIONER OCH

KLASSIFICERING

6. l Inledning

Avfallets egenskaper från hälso- miljösynpunktoch bör avgöra hur
avfallet behandlas. Ett väl genomtänkt och rationellt klassificerings-

därförutgör viktig grund för fungerande MFA-hante-system en en
ring miljöanpassadoch avfallshantering över huvud Förtaget.en

åstadkomma detta behövs i förhållande till nuläget, bättreatt ett,
utvecklat och förfinat klassificeringssystem medverkar tillmer som

avfallet till behandlingrätt och omhändertagande.att styra
I det internationella perspektivet samordningär definitio-en av
och klassificering angelägen. Med utgångspunkt i vadner som nu

gäller inom olika länder detär mycket svårt jäm-göra någraatt
förelser produktion, utveckling MFA.om osv. av

Utredningen har redan i kapitel 2 diskuterat behovet ettav
klargörande begreppet miljöfarligt avfall. Handlingslinjer harav
därvid föreslagits med sikte på åstadkomma författnings-att en
reglering täcker miljöfarligaäven restprodukter går tillsom som
återanvändning eller återvinning. Utgångspunkten för övervägan-
dena det grundläggande behovet reglera begreppet anfall iattvar
MFA-sammanhang rimligt och lagstiftningensmed intentio-ett

Ävenöverensstämmande sätt. ledet miljöfarligt i MFA-begrep-ner
ifrågasatt.är Några aspekter på detta redovisas i 6.2.pet avsnitt

Naturvårdsverket SNV har i samråd med MFA-utredningen
låtit genomföra studie rörande klassificering MFA, med sikteen av
på bl.a. revidering den vägledande förteckningen MFA.överen av
Denna studie och planerna för fortsattadet arbetet rekapituleras i
avsnitt 6.3.
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avfallmiljöfarligt6.2 Begreppet

omstritt.ochomdiskuteratavfall MFAmiljöfarligt ärBegreppet
citatdiskussionbild dennasammanfattande ettEn bra, urgerav

anför-IndustriförbundetistyrelseordförandeSahlbergsKarl-Erik
198928 novemberjubileumsseminarium denSAKABsande vid

föranlett långaMFA harmiljöfarligt avfallBegreppet
miljöfar-Uttrycketmissuppfattningar.mångadiskussioner och

fel. Begreppetofta tankenoprecist och lederligt avfall är
blir miljö-felhanterasspecialavfall, dethandlar omsom,om
Infördit.räknasi hushållenvanliga kylskåpfarligt. Våra

Norgeiharspecialavfallbeteckningensnarast mansom

förslagetframfördaoftastdiskussioneni det i attCitatet utmynnar -
specialavfall. Enbeteckningenanvändai Norge annansom -

beteckningenanvändaDanmarkilösning kunde attvara som --
sådanmotsvarande. Enkemika|ieaffald någotellerolie- og

neutral inne-sammanfattande,försök tillinnebärbeteckning ett en
användskarakterisering. I Finlandvärderandehållsbeskrivning utan

problemavfall.beteckningen
redanändringanförasändringsförslagen kanMot att enaven

försöktolkasuppfattas ellerbenämning kanetablerad attsom
fråga.avfallet imeddöljaförringa problemeneller

förestår.EG-begrepp,internationella, främsttillanpassningEn
etablerat,WastesHazardousbegreppetsammanhang ärI dessa
användaden redanvälganskapå svenskaoch det motsvaras av

och inne-vidaremiljöfarligt avfall. EG-begreppet ärbenämningen
riskavfall.medicinsktfattar ävent.ex.

klassificeringsfrâgornamedovannämnda arbeteI SNVs som-
ochvidgning6.3i avsnitt övervägsnärmare upp-presenteras en-

specialavfallanvändaskulleskulle innebäradelning att mansom
vadvissa delarinnefattandevidare ävenbegrepp, somett avsom

Inomjordarförorenadegråzonsavfall,betraktas m.m.somnu
kategorierfleraellersärskiljasskullespecialavfallets avenram
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miljöfarligt avfall. Detta öppnar möjligheter för anpassning till de
redovisade förslagen. Samtidigt måste hålla förÖppetovan man

anpassning terminologin till EGs benämningar. En eventuellav
ändring terminologin bör tills SNVsanstå arbete har slutförts.av

6.3 Naturvårdsverkets studie rörande

klassificering MFAav

Den SNV, i samråd med MFA-utredningen, initierade klassifice-av
ringsstudien har utförts inom IVL Jan-Olov Sundqvist. Den harav
följts för utredningen och SNV referensgrupp.av en gemensam
Studiens resultat i IVL-Rapport 91-09-23 ochpresenteras en
sammanfattas utförligt i kapitel 12. Studien ocksåtarmera upp
frågor i anslutning till begreppsdiskussionen 2i kapitel och i avsnitt
6.2. Utgångspunkter för studien attvar

förbereda snabb uppdatering den befintliga vägledandeen av-
förteckningen,

underlag för på något längre sikt heltettge nytt-
klassiñceringssystem, bl.a. till utvecklingen inom EG.anpassat

I det första hänseendet föreslås i uppdateringen innebärarapporten
grundläggande definitioner skrivs in i förteckningenatt och vissa

haltgränser preciseras liksom oklara formuleringar. Vissa komplet-
teringar i förteckningengörs MFA-grupper och avfall.av nya
Kommentarer förklaringaroch utvecklas. Som utgångspunkt för-

helt klassificeringssystem på längre siktett föreslås EGsnytt sys-
tem.

Naturvårdsverket efterhar samråd med MFA-utredningen
beslutat driva arbetet vidare siktemedatt på så snabbtatt som
möjligt fram förslag till reviderad vägledande förteckning.en
Arbetet förs vidare i form tidigare, Jan-Olovmedsamma som
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revideradSNVs riktpunkt iirSundqvist, konsult.IVL att ensom
i kraftträdaförteckningen bör kunnavägledandeversion denav

1993.januariden 1
SNVzsinriktningensig bakomMFA-utredningcn har ställt av

finnsförteckningen. Detvägledandeomarbeta denarbete med att
slutförtsharefter det arbetetför SNVförutsättningargoda attatt

ändamålsenlig ichkunnaremissbehandlats skalloch presentera en
förteckningen.vägledandeversion dentydlig av

också till synsättetsigMFA-utredningen ansluter att anpass-en
sikt.längreeftersträvasEGzs klassificeringssystem börning till

passivfråga någoninte bliremellertid viktigt detDet är att om
erfarenheterochkunskapersida. Svenskaanpassning från svensk

och synpunkterintressenför svenskaligga till grundbör kunna att
fast-klassificeringardefinitioner ochinternationellabeaktas när

iECE ochOECD,inompåverkas arbetetvilket ocksåställs, av
utförts ochharBaselkonventionen. Det arbeteanslutning till nusom

förförutsättningarbeskrivet godasätt,fortsätter på gerovansom
sådant agerande.ett
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7 HANTERING OCH

BEHANDLING AV MFA

7. 1 Inledning

Utredningen har varken haft faktiska eller formella förutsättningar
i detalj diskutera enskildaatt anläggningar. Det skulle innebära

efterprövning lämnade tillstånd respektive förhandsprövningav av
framtida tillstånd. Utredningen kan endast principiellata upp

belysa behov, tendenser ochsamt utvecklingsmöjlig-resonemang
heter. Se även kapitel 10 11.och

7.2 Utvecklingstendenser och möjligheter
inom behandlingstekniken

Det finns inga revolutionerande tendenser i sikte, radikaltsom
skulle förändra MFA-behandlingen 1990-talet.under På längre sikt
kan förgasning, plasmateknologi, superkritisk vattenoxidationev.
oxidation organiska vattenlösningar med vid högt tryckav syrgas
och hög temperatur leda till slutsats.m.m. en annan

Däremot finns det, exemplifieras i det följande, godasom
förutsättningar för stegvisa förbättringar i olika avseenden. I
kombination med vad i kapitel 4 den sannolikasagtssom om
volymutvecklingen bör detta kunna leda till successiv differentie-en
ring och kvalitetshöjning i MFA-behandlingen. Norsk-svenskt och
övrigt nordiskt samarbete bör kunna få betydelse i detta samman-
hang. En positiv trend förutsätter tillräckliga iävenatt resurser
fortsättningen kan sättas på effektiv teknisk utveckling. Likaen
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vilket kantillämpning,itekniken kommerviktigt denär att nya
villkorslånriskkapital,i forminitialstödkräva osv.av

insatser.selektivaMFA-behandling förutsätterFörbättrad mera
källsorte-insamlingen,separering ipåi sin kravställerDetta tur

för-i hanteringen,utspädningblandningundvikande ochring, av
bättrade analyser osv.

medavfallsströmmarhålla isärochDet gäller att utseparera
avfallet så debehandlaochhanteramiljöfarliga ämnen attsamt att
avfallsmängdkoncentreradi såmiljöfarliga hamnarämnena somen

leda till bättrekan kommaTeknikutvecklingenmöjligt. att separa-
undvi-blandning inte har kunnatavfall, därtionsmetoder för sådant

kas.
insamling,skild frånalltså intebehandlingSlutlig kan ses

verksamheterdessadelförbehandling. Enmellanlagring och stor av
Insamling ochnivå.regionaltill lokal ochlämpligen transportknyts

förbehandling förochmiljösäkertrationellt och sättbör ske på ett
källanske så närahälsofarlighet börmiljö- ochminska avfalletsatt

möjligt.som
denpekardiskussioner hittillserfarenheter ochAlla mot att

MFA-hante-roll iviktignivån och kommerregionala har att en
klassifi-stödhantering, medförbättradSärskiltringen. av en nyen

oljeslam,gråzonsavfall tvätt-betraktasering, vad somsom nuav
sinjordar osv. kommakanförorenadelösningar, ridâvatten, att

ultrañltrering ochFörbehandlingnivå. t.ex.regionaltyngdpunkt på
tillvidaregårmängderindunstning i syfte minska deatt som

depone-uppgift. Slutligviktigblibehandling kancentral annanen
särskiltdettaregional nivå,öka ävenkommaring kan att om

samtidigtgråzonsavfallomfattatill ävenvidgasMFA-begreppet att
utvecklas.deponeringsteknikensom

iavfallsfrâgornatidigare beaktandeFörskjutningen mot ett av
iverksamhetselektivproduktionsprocess ochföretagens en mer

insatseraktualisera förstärktabehovinsamlingsledet kan avm.m.
ifråga närmarebör övervägasvad gäller arbetsmiljön. Denna



medsamråd Arbetarskyddsstyrelsen i fortsattadet utredningsarbe-

tet.
Inriktningen det gäller behandlingnär avfallet bör detav som-

iuttrycks pågående ECE-arbete omvandla avfallet medett attvara-
olika metoder till ämnen ingår i naturliga kretslopp eller tillsom
kemiskt stabila ämnen. Termen omvandling ianvänds stället för
destruktion eftersom alla i avfallet ingående ämnen kommer att
finnas kvar efteräven behandlingen. Grundprincipen bör att envara
från miljösynpunkt säker återvinning prioriteras,bör organiskaatt
ämnen omvandlas de skadliga metallerna fortsattundandrassamt att
kretslopp i teknosfåren miljösäker deponering.genom en

De organiska iämnena avfallet bör i princip kunna omvandlas
så organiskt material avfallet med bl.a. minskadeatt utsepareras ur
deponeringsbehov följd. omfattandeEn utveckling pågår närsom
det gäller biokemiska metoder, biogasframställning,t.ex.som
kompostering, nedbrytning och mikrobiologiska Som ettprocesser.
exempel kan nämnas nyligen redovisat REFORSK-projekt FoUett

67 i vilket framgångsrikt iprövat relativt enkelattnr man en
anläggning bryta ned oljehaltigt avfall så detta kan deponeras påatt

okomplicerat ellersätt nyttiggöras.eventuelltett
När det gäller förbränning förordar i allastort sett experter

entydigt selektiva Detta kan antingenuppnåsmera processer.
tillövergång mindre anläggningar eller till någon formgenom av

selektiva också i anläggningar.större För behandlingprocesser av
blandat avfall knappast något alternativ till Hittillsroterugn.ses
utnyttjade former förbränning vidarekan kompletteras med fleraav

för ytterligare begränsa restprodukterna ochprocessteg göra dematt
lämpade för slutlig deponering förglasning.mer t.ex.genom
När det gäller deponering har det under tid pågått ettsenare

omfattande utvecklingsarbete och skett påtaglig kunskapsupp-en
byggnad. Vad främstär s.k. solidiñering med t.ex.som avses
specialcement. En nyligen redovisad första från utvärde-rapport en
ring i REFORSK-projekt 66FoU visar solidifieringett attnr av
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ringa utsläppmeddeponeringförförutsättningaravfall goda avger
föroreningar.

ytterligareframhäverkunskapsuppbyggnadenpågåendeDen
MFA.lagerdeponering och andratraditionellbristerna med av

kunskapernaökadedeproblemen,medvetenhetenökadeDen om
avfallsbehand-förteknikersammanfattas,håller på att nyasom nu

fördjupadgrund förligga tillbörStabiliseringling och enm.m.
strategier.deponeringsñlosoñ ochdiskussion om

enighetblandemellertid attråderDet experterna stor om
metoder ochanvändahittillsi varje fall meddeponering MFAav -

undvikas.börmöjligtmaterial så långtorganisktvad gäller som-
strukturer,stabilageologisktjämföras medDeponier kunnaborde

till depone-Möjligheteruppfyllas.inte kanvisar kravenvilket att
behandlingföruteblivna åtgärderförofta ursäktring blir aven

avfallet.
metallhaltigtiavfallÅ intedeponier förvissasidan kanandra

medskall görastill ståndkommadeponier måsteundvikas. De som
reparationsmöjlig-ochkontroll-lämplig plats medteknik påbästa

ifungeradeponin skall,kring ettBarriärernahet. sagts,som
föransvarstagandetlångsiktigatidsperspektiv. Detlångtmycket

säkerställas.ocksåavfall måstedeponerat
tillsammansharpekar vadSammanfattningsvis sagts,som nu

förskjutningförförutsättningarkapitelislutsatsernamed mot en
MFA-behandlingen börframtidatill kvalitet. Denfrån kvantitet

flexibilitet.ökaddärmedmångfald ochökadpräglaskunna avav
angivnai statsmakternaspunktenden sistai linje medDetta är

1.1.jfr avsnittpolitik
totaladetkravemellertid ocksåperspektiv ställsI detta att

behandling. Regelsys-avfallet till rättförmårMFA-systemet styra
sådanaorganisation måsteansvarsförhållanden och atttem, vara

teknik.möjligamed bästasärskilt fall skeri varjebehandlingen
Även medkonkurrensienheter verkarinom MFA-områdetom

erforder-förocksådet totalavarandra, måste utrymmesystemet ge
utvecklingslinjer ochstrategiska valriskanalyser vid bl.a.liga av
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utbyggnadsalternativ. Det kan bli aktuellt för viss tidt.ex. att en
lagra eller deponera avfallsslag miljöskäl kräver särskildsom av
behandling, i avvaktan på utveckling installationoch teknik.av ny

7.3 Behov behandlingsanläggningarav

Som framgåtthar tidigare behövs utbyggnad och differentie-en en
ring behandlingsresurserna. De specifika behandlingsbehovav m.m.

i första hand har dokumenterats i utredningens material ochsom
kontakter följandeär

Behandlings-âtervinningsanläggningO för smörjoljeavfall.

Heltäckande0 mottagnings- och behandlings-system av
anläggningar för oljeslam från avskiljare.

Omhändertagande kvicksilveravfall.0 av

Insamlingssystem för kadmiumbatterier.0

System för omhändertagande0 klorerade avfall.av

Specialdeponier inklusive förbehandlingsanläggmngarO för
oorganiskt kemiskt avfall vissa s.k. gråzonsavfall.samt

Behandlingsanläggningardeponier för kemikaliekontamineradeO
jordmassor.

Tvättanläggning återvinnings-destruktionsanläggning0 församt
kemikaliekontaminerade emballage plåtfat.
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SAKAB7.4

grundläggandefortsättningenikommerSAKAB även att vara en
skisseradekapiteli dettaMFA-hanteringen. Deicentral resurs

SAKAB tillförmöjlighetbordeperspektiven öppna meraen
selektivainriktningmeddifferentierad verksamhet än mot meranu

behandlingsmetoder.
Överväganden inomriktning pågårutveckling i dennaom en

Norge-Sverige-uppbyggnadenanslutning tillSAKAB, bl.a. i av
Ändrade fånaturligtvis ocksåkanägareförhållandensamarbetet.

utveck-antyddadeMångasammanhang.betydelse i detta ovanav
SAKAB ochmellankopplingtalar för närmarelingstendenserna en

tillkommakanDettai behandlingsprocessen.tidigare ledende
former.i olikastånd många

breddninginriktningangivitsSAKABs sida harFrån moten
infra-befintligpå basendifferentiering verksamhetenoch avav

termiskverksamheter nämnsexempel påSomstruktur. separe-nya
vattenbehandling,PCB-pyrolys,förorenade jordar,ring bl.a.av
omhändertagandeelektrolys,återvinning tungmetaller avgenomav

ellerplasmapyrolysCFC meddestruktionkvicksilver och av
hydrogenolys.

Övriga behandlingsföretag7.5

upprätthållaskunnabehandlingskapacitet skalltillräckligFör att
finnsskedei inledandeåtminstoneförutsätts det ettatt samma

i12 § 17enligt § ochbehandlingkapacitet tillsamlade som nu
frånskebehandling kanMFA-förordningen dennaoch ettatt

miljösynpunkt acceptabelt sätt.
harvid företag4.2 behandlasframgått avsnittSom har somav

omkringMFA,12 förordningentillstånd enligt §särskilt om
iABBolidenföretag Bergsöe185 000 år. Det gällerton somper
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Landskrona, Scanfuel AB i Halmstad, GRAAB-Kemi ABCiclean i
Göteborg, Kemiavfall AB i Malmö, Ferriklor AB i Kumla, Leto
AB i Värnamo, SAB NIFE AB i Oskarshamn, Scan-Dust AB i
Landskrona En acceptabel hantering förutsätter naturligtvisosv. en
fortlöpande teknisk utveckling och förnyelse, innebärakansom
förskjutning mellan befintliga företag och till enheter.nya

Vid företag,de där avfall behandlas delexternt som en av
företagsintern avfallsbehandling enligt § 17 i förordningen om
MFA, omkring 15 000 avfalltas hand år.ton externt om per
Redovisningen är mycket osäker.

Tillstånd enligt 12§ förutsätts bli kvar med SNV beslu-som
tande instans. Det behövs snabb omprövning alla gällandeen av
§ IZ-tillstånd, vilka flera och inaktuella.är gamla förutsättaI detav
fortsatta arbetet med lagstiftningsfrågor bör förgrunderna pröv-
ningen enligt 12§ över. Vidare bör tillständenövervägasses om
till behandling MFA i ökad utsträckning bör tidsbegränsas i syfteav

underlätta bästa möjliga teknik successivt utnyttjas.att Dettaatt kan
i sin leda till kortare avskrivningstider förtur anläggningarna och

därav följande kostnadspress, blir incitament också fören ettsom
inriktatagerande begränsningett mängden MFA.mot av

I detta sammanhang bör också närmare studeras vilka för- och
nackdelar förenadeär med behandlingen enligt § 17. Bl.a. börsom
undersökas vilka konsekvenser skulle följa övergång tillsom av en

strikt prövning enligt § 12. I varje fall bör bättreen mera upp-
följning än komma till stånd.nu
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8 ANSVARS- OCH
oORGANISATIONSFRAGOR

l Bakgrund

l Inledning

En återstående grundläggande oklarhet gäller har framgåttsom av-
5kapitel ansvarsförhällanden och organisation för omhänderta--

gande och behandling MFA. Ansvarsfrågan har i utsträck-av stor
ning kommit prägla MFA-utredningens arbete. Allaatt berörda
tycks eniga behovet ansvarsförhållandena klarläggs,att ävenom av

förslagen till lösning varierar. Utredningsarbetet har visatom att ett
klargörande ansvarsförhållandena är mycket angeläget.av

8.1.2 Utgångsläge

Alltsedan riksdagens beslut 1975år återvinning och omhänder-om
tagande avfall prop. 197532, JoU 10, 161rskr. har i principav
gällt producenten föratt det avfall uppkommer tillansvarar som
följd hans verksamhet. Denna grundprincip, inte minst vadav
gäller kostnadsansvaret, har upprepade gånger, understrukits av
statsmakterna.

Samtidigt har diskussion förts utökat företten om ansvar
kommunerna detnär gäller avfallshanteringen i inteoch minststort.
när det gäller MFA. Från den 1 januari 1986 har samtliga landets
kommuner för bortforsling MFA. Sådantansvaret avfall fårav
yrkesmässigt på väg endast kommuntransporteras ellerav av
företag drivs kommunen eller den utöver kommu-som av av som -

medgivande länsstyrelsen har fått särskilt tillstånd tillnens av-
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föreskrivakan inteKommunernatransportverksamhet. vartsådan
förmetod slut-ochValet platsavfallet skall transporteras. av

i prakti-överlämnasavfallslämnarenförbehålletbehandling är men
MFA-bolagentreprenör.eller desstillantingen kommunernaken

behandlingengenomgripandesamband med denl senaste mera
prop.sedansida för två åravfallsfrågorna från statsmakternasav
ökathuvudlinje1616,1989902100 JoUBil. ettsom enangavs

slutliga beslutet blevavfallshanteringen. Detförkommunalt ansvar
opreciserat.tidsmässigtemellertid ochvagt

föreslagitsdepartementspromemoria hadebakomliggandeI en
obligatorisktutvidgas tillRL skullerenhållningslagen attatt

lagstift-iinte särskilt reglerasavfallomfatta alla slag annanav som
stöduteslutande medskulle skeregleringen MFAning, avatt av

avfallshanteringenförskullekommunernaRL attsamt ansvara
remiss-RVF. FleraSNV ochbl.a.stöddesenligt RL. Förslagen av

utvidgningen ansågtillprincip positivai attinstanser varsom
uppgiften. Svenskaförtillräckligasaknadekommunerna resurser

huvud-sig iIndustriförbund ställdeoch Sverigeskommunförbundet

avvisande till förslaget.sak
bakgrund idennaPropositionen utmynnade attmot en--

bordehanteringsansvarutvidgning kommunernassuccessiv av
kommunalaintroduceradesamtidigtinledas sedan denkunna

för dethandstilltid. Närmastavfallsplaneringen varit i kraft någon
kommunala icke-branschspeciñkas.k.bedömdes detökade ansvaret

indikerade störreskrivningar ännuligga. Utskottetsindustriavfallet
utvidgningförtidpunktnågondet gällerförsiktighet när att avange

statsmakternasFormellt innebaravfallsansvaret.kommunaladet
myndighet6 regeringen elleri §ändring RLbeslut ensom geren
för hante-skallföreskriva,möjlighet kommunernaattatt ansvara

avfall hushållsavfall.änringen annatav
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8.1.3 Konsekvenser statsmakternas 1990beslutav

Det i avsnitt 8.1.2 redovisade ställningstagandet från statsmakternas
sida speglar kvarstående oenighet mellan centrala inomaktöreren
MFA-området. Bristande tidsangivelse för förutsatta förändringar
har lett till oklarhet och till avsaknad samlade strävanden tillav
förändring.

Som exempel på konsekvenserna beslutsläget kan anförasett av
utvecklingen inom MIFAS samarbetsorgan för kommunal-ett-
regionala MFA-hanteringsföretag med nära anknytning tillm.m.
Svenska Renhållningsverks-Föreningen. MIFAS bildades 1989år då
det fanns skäl det kommunala inom MFA-om-att anta att ansvaret
rådet skulle utökas till inbegripa behandlingsansvar.ävenatt ett
MIFAS arbetade efter riksdagsbeslutetäven 1990år för konkre-en
tisering och tidsbestämning sådant kommunalt Dåetten av ansvar.
något gehör för denna inställning inte bedömdes kunna vinnas,
beslöt MIFAS i april 1991 organisationens verksamhet i huvud-att
sak skulle betraktas vilande tills statsmakterna klarlagtsom ansvars-

Åoch rollfördelningen inom MFA-hanteringen. sidanandra har-
även under år utbyggnad kommunal samverkan inomsenare en av
MFA-hanteringen inomägt vissa regioner.rum

Mot bakgrund vad har kan konstateras detsagtsav attsom nu
är angeläget undanröjaytterst den osäkerhet präglar denatt som
nuvarande situationen. Fortsatt oklarhet kommer med storannars
sannolikhet leda till alltför låg investeringsbenägenhet inomatt en
MFA-hanteringen. Någon förgrund angelägna organisatoriska
insatser se avsnitt 8.10 skapas inte. Kunskapsuppbyggnadm.m.
och utvecklingsverksamhet kommer ligga alltför låg nivåatt en

Även arbetet med begränsa avfallets farlighetmängd ochosv. att
kommer påverkas negativt.att

De handlingslinjer föreligger i förhållande 1990till årssom nu
beslut är antingen fullfölja detsamma och lägga fastatt tidplanen
för genomförande kommunernas vidgade eller i sakav attansvar,
ändra beslutet. Det skulle innebära från endastett avstegsenare ett
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förutsätt-förändradeoch markantriksdagsbeslutgammalttvå år
MFA-hanteringen.ningar för

osäkerhetenföregående berordetframgåttSom har omav
centrala aktöreruppfattning hosolikapåansvarsfördelningen bl.a.

MFA-området.inom
principiella över-grundläggandebehövsbakgrunddennaMot

ochöppenkonsekvensanalyskonkret ut-väganden, samt enen
statsmakternainnanberördamellandiskussiontömmande parter

inriktning. DetMFA-arbetetsfortsattaför detfast riktlinjerlägger
frånmöjligtenighetmed sånaturligtvis angelägetär stor som

klarabehovetundanskymmafår intedettaberörda avparter, men
genomförande.konsekventochfast tidsplanriktlinjer, etten

fortsättningKapitlets8.1 .4

kommunförbundetSvenska82förstredovisasföljandeI det en av
rekapitu-Därefteravfallsfrågorna.pågrundsynkommunalfastlagd

förförutsättningarförändringar8.3 vissa andraleras nyagersom
försDärefterMFA-hanteringen.ansvarsförhållandena ipåsynen

ansvarsfrågan,alternativ iolikadiskussionprincipiell8.4 omen
iövervägandenaprincipiellaenligt dehuvudlinjevarefter den som

medMFAkategorierappliceras påförsta hand bör prövas, tre av
8.5.förutsättningarolika

Återstoden bedömning konse-därefter8kapitel ägnas avav
analy-fortsattabehovöverväganden,redovisadekvenser avav nu
förfrågorsamverkanregeländringar, samt ansvaromosv.ser,

behand-medavslutasdeponier. Kapitletbehandlingskapacitet och
fråninsatserbehovetfrågor ochorganisatoriskavissaling avav

naturvårdsverk.Statens
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8.2 Kommunal grundsyn

Svenska kommunförbundets styrelse har nyligen PM 1992-01-31
lagt fast sin grundsyn på avfallsfrågorna. Förbundet har entydigt
uttalat sig för utvidgat producentansvar.ett Detta skall omfatta
såväl det ekonomiska det fysiska Härigenomsom skapas,ansvaret.
enligt förbundet, förutsättningar för tidigt hänsynatt till tekniska,ta
ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Ett vidgat producent-

kommer, enligt förbundetsansvar mening, behöva införasatt
successivt.

Kommunförbundet framhåller också kommunerna bl.a.att
sitt för miljöngenom och för hushållningenansvar med naturresur-

sitt breda avfallskunnandeserna, genom och den infrastruk-genom
byggtstur kan biståsom producenternas aktiviteter.upp Enligt

förbundet är det väsentligt lokala förutsättningaratt och övervägan-
den kan få genomslag vid valet åtgärder.av

andraSom har framgått i sammanhang har det kommunala
i MFA-hanteringenengagemanget varit och är betydligt aktivtmera

än vad den relaterade grundsynen återspeglar.nu Kommunernas
benägenhet och förmåga göra tillräckligaatt insatser för omhän-
dertagande MFA måste emellertidav värderas bakgrundmot av
Kommunförbundets redovisade ställningstagande,nu den pågående
förändringen kommunernas verksamhet ochav kommunernas
ekonomiska situation. En tillräcklig prioritering MFA-hante-av
ringens behov från enskilda eller kommuner får skegrupper av mot
Kommunförbundets ställningstagande, eller förutsätta ändraden
grundsyn från förbundets sida.

8.3 Andra förändringar

Inriktningen detnär gäller ansvarsförhållandena skall inte ses
isolerad i sammanhangutan med och understödd andraav
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förparallelltgenomförasbörförändringar, håller på elleratt,som
uppnås.MFA-hantering skallföreffektivt samlat systematt ett

följandeförändringar främstDessa är

miljöprövnings-iavfallsfrågornahanteringstriktEn avmera-
Avsiktenkapitel äranförts ienligt vad harärenden attsom

till MFA börupphovprövningen verksamheter som gerav
uppkomstenhand begränsasikte på i förstaförbättras med att av

omhändertagandegodtagbartavfall också på säkraatt ettmen
avfallet.förbereda hanteringoch av

definitioner och bättregenomförande klarareUtarbetande och av-
klassificering 2 ochi kapitelenligt riktlinjernaMFAav

till rekommenda-successivt kopplasklassificeringenGenom att
prövningsförfarande ochbådeunderlättastioner behandlingom

behandlingsfrågor.i konkretaställningstaganden

förutsättningar föravfallsplaneringenkommunalaDen ger-
fråganförelåg närinteansvarsfrågornabedömningen somav

planeringdenna ärförsta omgångenprövades Densenast. av
kommunalaOm denutvärderad.inte genomförd ochännu

utnyttjandekraftfullt medtillräckligtavfallsplaneringen drivs av
överblickgodkunnauppgiftsskyldighet bör denföretagens ge

MFA-hanteringen.lokaladenöver

ochfå betydelseförändringarna kommernämndaDe storattnu
Särskilt för alterna-utvecklingslinje.valbehövas väl ettoavsett av

emellertidskulle derenodlat producentansvartiv med ett mera
trygghet och stadga.ökadomständigheterunder alla ge en
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8.4 Principiella överväganden i ansvarsfrågan

8.4.1 Bakgrund och aktuella utvecklingstendenser

Bakgrunden till dagens regelsystem med kommunalt transportansvar
och förutsedd utvidgning till totalt är de bristeretten mera ansvar

förelegat såväl vid olika led i avfallshanteringen vidsom som
Det råder enighettransporter. detta insyn ochstor att systemom av

från kommunernas sida har varit värde vid uppbyggnadenansvar av
den MFA-hantering har kommit till stånd.av som nu

Det kan emellertid ifrågasättas framtidensäven systemom
Ävenmåste grundas på dessa utgångspunkter. det förvissoom

fortfarande finns brister i hantering och finns i dag hostransporter
de flesta berörda ökat miljömedvetande och ökadparter ett en
observans på avfallshanteringens risker Företagen arbetarm.m. -
även aktuella undersökningar visar attitydförändringen gårattom
långsamt i ökande omfattning för avfallsminimering och korrekt-
avfallshantering. Krav miljörevision,på miljörapporter stärkerosv.
denna tendens. Allmänheten bättreär informeradnumera om
avfallshanteringens risker. Miljöorganisationer och massmedia
bevakar utvecklingen och de misstag begås.som

Det kommunala har i många sammanhangtransportansvaret
uppfattats och fungerat monopol. Under utredningsarbetetettsom
har flera exempel redovisats på detta. Bl.a. har det visat sig att
regionala eller riksomfattande insatser för insamling någonav
bestämd avfall eller för åtgärder riktadetyp någon speciellmotav

småföretag har försvåratstyp eller omöjliggjorts på grundav av
konfrontationer med kommunala huvudentreprenörer. Insam-t.ex.
ling MFA-kontaminerade produkter t.ex. transformatorer ochav
kondensatorer inom företag verksamma över områden kräverstora
formella kontakter med alla berörda kommuner osv.

Ett viktigt led i framtida MFA-hantering bör bli branschvisaen
lösningar, där leverantörer kemikalier fungerarocksåav m.m. som
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transportnätutbyggdaavfallet. Detfarligadetåtertagare somav
ianvändareförsäljare börtilleller depåerfinns från tillverkare

MFA. Dettautnyttjas förfallmånga kunna returtransporter av
undviks ochavfallsslagolikablandningskulle innebära attatt av

Exempel pååtervinning underlättas.återanvändning eller
perklorety-detta sätt ärpåprodukteravfall kunde transporterassom

ytbehandlingsindu-anslutning tillioch betbadtillfrån tvätterierlen
tandläkarverksamhet ärmedi sambandAmalgamhanteringenstrier.

Återsamlingfungerandeexempel redanpå system.ett avett nu
utsträckning kunna skeilösningsmedel bordespilloljor och stor

kankommunalaenligt Detdetta mönster. transportansvaret-
iutveckling. Detsådani föremellertid hinder vägenlägga geren

inriktning.angivenmedtill åtgärderinga incitamentvarje fall nu
kommu-vidgningen detförutsattadenDet bör beaktas att av

beskrivits förharmotsvarande sättpå trans-nala ansvaret som
gällerdetmonopolisering närävenleda tillriskerar attporterna,

fortsatttillmedverkaskulle kunnaDettabehandlingen MFA. enav
avfallshanteringen idärnuvarande strukturen,låsning denav

slutled.endast avgränsathuvudsak ettsomses

producentansvarSkäl för ökat8.4.2

grundprincipenlänge8.1.2 sedani avsnitt harredanSom framgått
1990avfallspropositionenavfallet. Iförproducentansvargällt om

skulle utkrävasAnsvaretskulle öka.producentansvaretattangavs
farligasärskilt ämnen.avveckling vissakrav påbl.a. avgenom

ochproducenterframgårtydligaredetLKP ändrades så attatt
medprodukterkemiskaskadligaskyldigaimportörer ersättaär att

kostnadsansvarproducentenspropositionen slogsskadliga. Imindre
tillmöjligheterökadeocksåavfallet fast. Det skärptesför genom

vidgningytterligarestyrmedel. Enekonomiskainförande avav -
ökatinnebärabakgrunddennaskulle ettproducentansvaret mot

avfallet.hanteringenfysiskaockså för den avansvar
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Det råder tendens inom avfallsområdet både inom Sverigeen -
och internationellt, inte minst inom EG successivt i olikaatt-
former öka producentansvaret för det avfall uppstår. Sverigesom
har drivit denna linje bl.a. i FN förberedelsearbete för konferen-s

miljö och utveckling i Rio 1992. Denna utvecklingslinje harsen om
bl.a. kommit till uttryck i anslutning till förpackningsutredningens

Ävenarbete. detnär gäller MFA frigörs när ochsom varor pro-
dukter kasseras råder strävan så långt möjligt knyta detatten
operativa hanteringsansvaret till den ursprungliga producenten. -
Det bör emellertid här skjutas in det internationellt också finnsatt

viss tendens till skärpning regleringen och kontrollen överen av
transportledet.

Bakom denna strävan lägga så tidigt möjligt iatt ansvar som
produktionskedjan präglar också den svenska kemikalielag-som-
stiftningen och Kemikalieinspektionens arbete ligger övertygelsen-

detta förebyggandeatt avfall, produktion, ökadgynnar av renare
återanvändning och slutna kretslopp. Med denna inriktning klargörs
också industriföretag m.fl. har föratt avfall församma ansvar som
utsläpp till luft och vilket ligger i linje med vadvatten, efter-som
strävats enligt framställningen i kapitel

Ett entydigt producentansvar bör också lägga grund för braen
avfallshantering. Tillverkarna har den bästa kunskapen avfalletsom
innehåll, vilket bör förutsättningar för riktigt och säkertettge
omhändertagande från miljösynpunkt. Producentansvar kan också
medverka till kostnadseffektiv MFA-hantering.en

8.4.3 Skäl för kommunaltett ansvar

Mot renodlat producentansvar ochett därmed för någon form av
ökat kommunalt talar riskerna för bristande kontroll,engagemang
för oseriösa och behandlingsföretagatt kommertransport- att
utnyttjas och för från miljösynpunkt felaktig hanteringen av

Ävenavfallet. det råder enighet i strävan ytterligare ökastor attom
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såvälfrånharrenodla producentansvaret,möjligt experteroch om
framförtsvarningarkraftigaMFA-utredningenutanförinom som

utveckling. ExpertLpp-olämpligfrån miljösynpunktför sådanen
gäller det kommu-vadsplittradeemellertid mycketfattningarna är

för-kommunalmedfinnsoch detnala experterengagemanget,
pläderarutredningenutanförinom ochankring också både som--

hanteringsansvar.kommunaltför minskatstarkt ett
producentansvarrenodlatvidrisker föreligger ocksåVissa ett

och hante-insamlings-faktiskai fallmonopoltendenser, dettaför
regionalt.ochringsmonopol lokalt

planeringförmöjligheterbättrekommunalt kanEtt geansvar
förbrän-återvinning,exempelvistillför styrningkontrolloch samt

kompostering.ning resp.
fortsattautomatiskt innebäraalternativ skullekommunaltEtt

skulleDetinfrastruktur.utbyggdi fallnyttjande mångaav en
trendbrottmarkantingetkontinuitet ochbibehållenvidare ge en

övergångsproblem.med tillhörande
förförutsättningarinnebäraalternativ skulle ocksåDetta en

handMöjlighetenavfallsområdet.enhetlighet inom hela att ta om
Manunderlättas.skulleriktigtgråzonsavfallet på sättdet s.k. ett

industriavfalletbeträffandeställningstagandeundviker det som
MFA. Detförproducentansvaretvid renodlingmåste göras en av

avfallskategoridenindustriavfalletbranschspeciñkaicke somvar
kommu-tillskulle föras överförstenligt riksdagsbeslut ettgällande

MFA-utredningensinteIndustriavfallet berörsnalt avansvar.
beträffandeställningstagandedet böruppdrag, ettnoteras attmen

främstlagreglerna,utformningen4 förbetydelsedetsamma har av
remållnings-6i §regeringsbemyndigandetbehovetvad attavavser

kvar.skall finnashuvudlagen över taget
förutsätt-kunnaocksåalternativet skullekommunalaDet ge

området.utvecklingsverksamhetenökningningar för snabb aven
tillvad konmitmotsättning tillemellertid iförutsätterDetta som-

lede tillkommunalt8.2 samlatavsnittuttryck i att ett ansvar-
MlFAS ochfrämstinsatser,till deochtillförsel att somresurserav
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dess medlemsorgan har bedrivit, intensifieras och byggs ut.
Motsvarande bör kunna gälla i fråga utbildning, information,om
rådgivning, erfarenhetsåterföring, statistikuppbyggnad m.m.

8.4.4 Sammanfattande principiell bedömning

Vid genomgång den principiella karaktären har gjortsav som nu
talar sammanfattningsvis övervägande skäl för fortsättaatt att
eftersträva ökat producentansvarett och möjligt renodla detta.om
Det skulle innebära bort det kommunalaatt tarman transportansva-

och avstår från fullföljaret den förutsatta vidgningenatt kommu-av
behandlingsansvar för MFA enligt 6 § i RL.nernas

De oklarheter och nackdelar förknippadeär medsom nuva-
rande förhållanden och de utvecklingstendenser har beskrivts isom
det föregående talar i huvudsak för tyngdpunkten i ansvarsför-att
delningen ytterligare skall förskjutas producenteninnehavarenmot

avfallet. I riktning pekar utvecklingenav på det kommunalasamma
området och den i avsnitt 8.2 redovisade från Svenskasynen
kommunförbundet.

Avgörande för den gjorda bedömningen är främst sambandet
mellan och förebyggande åtgärder Splittradeansvar m.m. ansvars-
regler och konkurrenshämmande transportförutsältningar riskerar att
medföra låg intensitet i arbetet med avfallsminimeringen och
övergång till naturliga kretslopp.

De negativa effekterna dagens regler och utökat kommu-ettav
nalt skulle allt döma komma skärpasansvar att efter hand.av att
Flera de skäl har anförts för kommunaltav alternativsom ettovan
har samband med bibehållen kontinuitet. Vissa problem undviks på
kort sikt, utökning det kommunala behandlingsansvaretmen en av
kan efter hand visa sig leda till felaktiga lösningar i förhållande till
bl.a. den generella utvecklingen inom avfallsområdet.

För producenterna MFA skulle detta innebära de fårav att ett
oinskränkt samlat ekonomiskt och fysiskt för sitt avfall, föransvar
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omhändertagande.överlämnande till godkäntoch etttransporter
till klart uttryck i lagtext.Detta skulle komma

underskattning deinnebär ingenVad har sagts avsom nu
i anslutning till diskus-redovisatsproblem och farhågor som ovan

överblick ochminskat Behovetsionen kommunaltett avansvar.om
avfallskategorier. Det börför MFA för andrakontroll änär större

risker bemästras pånackdelar och kanemellertid dessaprövas om
transportreglering och den ibibehållensätt änannat engenom

behandlings-princip vidgningen det kommunalabeslutade av
anledning8.5, finnsi avsnitt förstDetta görs attansvaret. men

distinktioner iytterligare klargörandeförsöka någragöra ansvars-
frågan grundad bedömning hur kommunensoch därpå sam-aven

bäst bör komma till uttryck.lade ansvar

Avfallsplanering8.4.5 Kommunens-
huvudinstrument

hittills i dettai ansvarsfrågorna försDiskussionen även-
ansvar iharofta utgångspunkten begreppetbetänkande från att-

producentantingenhuvudsak innebörd den utövas enavsamma
kompenserasMinskat producentansvar kaneller kommun. avenav

ökat kommunalt och omvänt.ansvar
konstruktiv debatt. Ettförinte någon bra grundDetta enger

ekonomiskt och fysiskt kan knappaststrikt och direkt ansvar
sätt producenteninne-meningsfullt till någon ännågot knytas annan

fastställdablir med stödhavaren avfallet. Kommunens roll att avav
åtgärder ochföreläggalagar och regler ställa krav, kontrollera, om

erforderligatilli ställföreträdande gå in ochroll attytterst en se
egentligenursprungligablir vidtagna detåtgärder ansvaretutan att-

lyfts av.
vidga kom-finnsstatsmakternas beslut strävanI attsenaste en

ansvarsförskjutningroll såväl antyttovangenom en avmunernas
Tankenövervakande rollen.förstärkning denslag en avsom genom
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kommunens för såväl avfallshantering avfallspla-att somvar ansvar
nering skulle vidgas. Det första kom till uttryck bibe-ettgenom
hållande det kommunala kompletterat medtransportansvaret ettav
bemyndigande 6för regeringen § i RL föreskriva kommu-attatt

till avfalletskall slutligt omhändertas, vilket brukarattsenen
karakteriseras behandlingsansvar. tillDet leddeettsom senare

obligatorisk avfallsplanering.uppbyggnaden kommunalav en
kan ifrågasättas inte handlingslinjer iDet dessa båda storom

utsträckning innebär dubblering syfteåtgärder meden av samma
finns föroch det skäl de båda skall fullföljas.attom

Mot bakgrund anförts i föregående liggervad har detav som
tilldet närmast hands det allmännas behovpröva över-att om av

blick och kontroll kan tillgodoses avfallspla-den kommunalagenom
neringen eventuellt kompletterad vad gäller uppföljnings-t.ex.-
möjligheter i kombination tillsynsansvarmed det redansom-
åligger länsstyrelser och kommuner.

Den avfallsplaneringenkommunala skulle i den utsträckning

erfordras aktiveras och konkretiseras. Som framhållits iredansom
kapitel 4 behövs sådan utveckling avfallsplaneringen för atten av

i kombination med bättre definitioner och klassificeringman - -
huvud flödenöver skall mängder och MFAtaget ett grepp om av

i Sverige.

Den avfallsplaneringenkommunala enligt intentionerna ibör -
1990statsmakternas beslut kunna utvecklas till instrument förett-

överblick och samordning. Den bör därvid kunna fungera i sam-
verkan mellan och till för företag, verksamheter, kommun ochgagn
länsstyrelse, möjlighet variationerför både lokala ochsamt ge
skillnader i förändringstakt i linje med Kommunförbundets avsnitti
8.2 redovisade grundsyn.

Planeringen bör successivt förbättra förgrunden länsstyrelser-
tillsynoch kommunernas och bidra till tillsynen rationa-kanattnas

liseras och effektiviseras. De befogenheter tillknutnaärsom
tillsynen möjligheterrådgivning, till föreläggande viteoch- -
bedöms preliminärt tillräckliga för planeringens intentionerattsom
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fårföljande ochidiskuteras detskall få genomslag. Detta närmare
utredningsarbete.fortsattingående i förutsattprövas ettmera

naturligtvis inteangiven riktning hindrarutveckling iEn attnu
fullfrivilligt medbas ochofta regionalpåkommunerna som nu

förbehand-insamling,sig ikostnadstäckning transport,engagerar
tydligaangivnaSnarare skulle det synsättetling MFA. gem.m. av
klarverksamheträttvisa förutsättningar för sådanoch genom en

olika roller. Detrenodlingansvarsfördelning och kommunensav
överenskommelsenaturligt företag eftertorde ofta falla sig att

sinförkommunala entreprenörerutnyttjar kommunala ellerorgan
KommunförbundetlinjeMFA-hantering. ligger i med denDetta av

8.2.redovisats i avsnittfastlagda grundsyn som

MFA-kategorierför olikaKonkretisering8.5

8.5.1 Inledning

renodlatmedappliceras principielladetta avsnitt det synsättetI ett
avfallsplanering ochkommunali kombination medproducentansvar

ochhuvudkategorier MFAavsnitt 8.4 olikatillsyn enligt enav
konsekvensbedömning Enkonkretisering görs.översiktlig och

defini-därvid i följande kategorier, närmareindelning görs tre som
avsnitti respektiveeras

vid företagProcessavfall störreO
verksamhetervid små företag och vissa andraMFA0

hushållsavfalletMFA i0
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8.5.2 Processavfall vid företagstörre

Den dominerande mängden MFA uppstår spill, vidrestersom osv.
industriella Diskussionen i detta avsnitt störreprocesser. avser
företag. En lämplig avgränsning småföretag och andra verkmot
samheter, behandlas 8.5.3,i avsnitt har bedömts häratt tasom vara

MFA viduppstår verksamheter med tillståndsplikt enligtupp som
miljöskyddslagen ML.

Ett renodlat producentansvar förutsätter väldefinierade krav och
klara regler från samhällets sida. En viktig förutsättning för ett
renodlat producentansvar den skärpningär prövningen enligt MLav

förutsättshar komma till jfr. 8.3 3.stånd och kapitelsom
Från samhällets sida skulle verksamheten styras genom en

tillräckligt strikt tillståndsgivning, kommunal avfallsplanering och
tillsyn dels beträffande de verksamheter producerar avfall ochsom
dels beträffande organisationer och anläggningar för förbehandling,
återvinning, behandling och deponi. Avfallsproducenten får bara
överlämna avfallet till mottagare har erforderliga tillstånden som
enligt miljöskyddslagstiftningen miljöbalken och den speciella
MFA-regleringen.

Det principiella har förts 8.4i avsnitt har näraresonemang som
koppling till denna MFA-kategori tillämpningoch denen av
angivna ansvarsfördelningen de för- och nackdelar redanger som
redovisats. En konkretisering och komplettering denna bild börav

igöras anslutning till den fortsatta konsekvensanalys bedömssom
erforderlig för småföretag 8.5.3.avsnitt En samlad slutligm.m.
bedömning bör därefter ske för samtliga behandlade katego-tre nu
rier med hänsyn till behovet enhetlighet inom MFA-området.av

8.5.3 Små företag och andra verksamheter

viktigEn fråga det i 8.4är avsnitt angivna synsättet med ettom
renodlat producentansvar tillämpaskan på de mångaäven små
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bilvårds-bensinstationer,och serviceföretag kemtvättar,industrzl
0sv.,skylttillverkningför lackering,anläggningaranläggningar,
ochlikartade enheterrelativtspridda i mångaförekommer somsom

verksam-föras också andra slagtill Hit kanupphov MFA. avger
lantbruk.heter, t.ex.

MFAkategorin definierasaktuellastrikt bör denMera somnu
enligtprövningsplikligaverksamheterfrån företag och inte ärsom

inte Ävenavgörande.företagets storlek äralltsåML. Det är som
sigdetI regelMFA-producenter. rörföretag kansmå storavara

MFA-mängder. Det börmed begränsadesmå enheterdock här om
verksamheterhithörandetill styrningmöjligheternapåpekas att av
föreskrifter,användningökadförbättraskommakan att avenav

samlad miljöbalk.medvilket i arbetetövervägs en
verksamheterbegränsadeenheter ochAtt sig smådet rör om

företags-iingårenheternai fallkan många uppvägas storaattav
Begränsadpetroleumbranschen.kedjor eller starka branscher, t.ex.

enskildadethandlingsmöjligheter inomochkunskap, kompetens
utvecklingspotential ochföretaget kan kompenseras engagemangav

avfallet kanaktuellasammanhangsida. Det i dettafrån branschens
eller råvaru-branscheninomför återtagandesärskilt lämpat avvara

ochtandläkarverksamheteninomamalgamleverantörer, t.ex.
tvätterier.tillfrånperkloretylen

avsnittivad harskall prövas ärDen hypotes sagtsatt somsom
bör strävasammanhang. Mani detta8.4 princip gällai bör även

föroinskränktoch verksamhet harefter varje företag ettatt ansvar
dennafrånVarjeomhändertagande.för desssitt avfall och avsteg

företagensförhållande tillbegränsning ivissprincip innebär en
produktutform-råvaruval,kemikalielagstiftningen förenligtansvar

produktionsteknik.ning och
kanlösningsmedel,kemikalier,Användningen t.ex. varaav

återtagande tillRutiner förföretag.förlikartad små och t.ex.stora
Kost-företag.fall omfatta allabör i sådanaleverantören typer av

företagsmåfelaktiga ochnadsförutsättningarna blikan storaom
uppstå.gränsdragningen kanolika. medbehandlas Problem
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Å andra sidan pekar all erfarenhet, redan i detantyttssom
ovanstående, någon formmot att mellanled behövs såväl förav en
effektiv insamling för information och kunskapsspridningsom till
dessa företag. Paralleller med våra grannländer stöder tanken på en
kommunal medverkan. I Danmark har kommunerna generelltett

för tillfredsställande insamlingsordning.ansvar en I pågåendeett
utredningsarbete i Finland kommer allt döma principielltattav ett
producentansvar kombineras medatt för kommunernaett ansvar att
ombesörja mottagningtransport, och behandling MFA frånav
småföretag och liknande verksamheter.

Det har rått osäkerhet inomstor utredningen och i våra
omvärldskontakter det riktiga i med gällandeatt förutsätt-om nu
ningar börja tillämpa strikt producentansvarett även för denna
kategori och reducera det kommunala till enbart planeringansvaret

tillsyn.och

Mot bakgrund härav har MFA-utredningen kommit fram till att
det särskilt för denna kategori behövs fördjupad analys beträf-en
fande genomförbarheten renodling producentansvaret iav en av
kombination med väl genomförd kommunal avfallsplaneringen och
tillsyn från länsstyrelsens och kommunens sida. Denna konsekvens-

böranalys också behovet kompletteraavse att och förstärkaav
planering och tillsyn de åtgärdersamt står till förfogande isom

Ävenanslutning till tillsynen. behovet andra styrmedel börav
övervägas.

Analysen bör i bedömningutmynna vid vilken tidpunkten av
förutsättningar kan föreligga för fullt tillämpaatt den angivnaut
grundsynen och behovet eventuella övergångslösningar.av Omav
den angivna huvudlinjen inte visar sig acceptabel bör förslag till

inriktning övervägas.annan
Den föreslagna fortsatta analysen bör kunna ske tillsammans

med utredningen de ändringar i lagreglerav har före-m.m. som
slagits i kapitel 2 3och och också aktualiseras slutsatsernasom iav
detta kapitel.
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MFA-aktuellaomhändertagandetKommunernas roll i av nu
framhållit iKommunförbundetkategorier i enlighet med vadbör -

förutsätt-de lokalapolicy-dokument variera medsitt kunna-
infrastrukturutnyttja denMöjligheten för företagenningarna. att

till förfogandeställerkommunen eller dess entreprenörersom
företag och andraviktig för smånaturligtvis bli särskiltkommer att

verksamheter.

hushållsavfalleti8.5.4 MFA

iför MFAansvarsförhållandenatill diskussionenSom bakgrund om
orientera utveck-anledning korthushållsavfallet detkan att omvara

itill uttryckförpackningsømrddet det kommerlingen inom som
kanvilka parallellerochförpackningsutredningens synsätt somse

MFA-hanteringen.förformernadras mellan detta och
förslagförpackningsutredningensJämförelser mellan

gäller MFA-hante-199176 frågeställningarna detSOU och när
i syfte och utgångs-skillnadernaring i medvetandebör ske om

förpackningsutredningens förslag ärpunkter. Huvudsyftet med
Huvud-avfallsmängden.begränsningresurshushållning och av
avfall ochseparering frånMFA-hanteringeni är annatmomentet

farlig-avfalletsskillnadbehandling. En är utöversärskild annan -
kedjankopplingar iförpackningar finnsför närahetsgrad att-

konsumentförpackningarinnehåll distributionproducent ---
oftaprodukter detBeträffande i och ärinsamling. MFA storvaror

då avfallettidpunkttidsdifferens mellan produktionen och den

identifieras.
fysiskti huvudsakförslag innebärFörpackningsutredningens ett

förpackningar. Kommunensförekonomiskt producentansvaroch
förpacknings-bortforsling berördaför insamling och avansvar

förpackningsavfalletför den delmaterial upphör kvarstår avmen-
för glas,insamlingssystem föreslåsSärskildainte sorteras ut.som

plast.och kartongaluminium, stålplåt, Wellpapp, samtpapper
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Utredningen har i remissyttrandena kritiserats för bl.a. kompli-
cerade och försystem avvägningen mellan återanvändning resp.
material- och enerigåtervinning.

Utredningen har pekat på vissa förpackningaratt fårgburkar
och plastflaskor kan innehålla restprodukter utgör MFA.som
Utredningen framhåller det väsentligt sådana förpackningarattsom
omhändertas på betryggandeett sätt och inte kommer in i åter-en
vinningsprocess.

Om utredningens förslag genomförs kommer särskilda insam-
lingssystem och speciella ekonomiska ansvarsförhållanden gällaatt
för från MFA-synpunkt relativt harmlösa material, medan svår-
hanterligt MFA enligt slutsatserna i det följande kommer liggaatt
kvar under kommunalt i anslutning till hanteringenansvar av
hushållsavfallet. Det finns anledning uppmärksamt följaatt den
totala utvecklingen inom avfallsområdet med hänsyn till vilka krav

kommer ställas på hushållen,attsom hur olika insamlingssystem
med splittrade huvudmannaskap kan och bör samordnas, den fysi-
ska miljön kring insamlingsstationer osv.

Det kan inom MFA-områdetnoteras att insamling bil-- av-
batterier sker i huvudsak enligt förpackningsutredningens modell.
Den borde också tillämplig för tomemballagevara t.ex. efter MFA
fat. Utvecklingen inte minst internationellt pekar på att- samma-
synsätt kan komma tillämpasatt på bl.a. kyl- och frysenheter, TV,
persondatorer och elektronisk utrustningannan smörjoljor.samt

När det gäller MFA i hushållsavfallet kan två underkategorier
urskiljas

a Källsorterat MFA Ex. batterier, färgrester, lösningsmedel.

b MFA i övrigt hushållsavfall. MFA-fraktioner i små mängder i
enskilda hushåll, totalt efter insamlingenmen settsom kan
utgöra betydande mängder. En förskjutning pågår och kommer
sannolikt öka från b tillatt a TV-apparater, datorer, ladd-
ningsbara batterier, lysrör osv.
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medintegreratb ärhanteringen detta MFAFör somsenareav
bibehållethushållsavfallet i praktiken inget äntorde ettannat

allt flerhandEfteri fråga.kunna kommakommunalt somansvar
a ochtillkällsortering förs överprodukter gruppengenomm.m.

produktion börövrigt minskarMFA imängden genom renare
minska.avfalletMFA-fraktionen i deldenna av

tillanknytningvisserligen har näraBeträffande det MFA som
anfö-skäla kankällsorterashushållsavfallet gruppensommen --

ansvar förproducentenursprungligaför för densåväl somras
problemställ-deföreligger medlikheterkommunalt Storaansvar.

8.5.3.avsnittidiskuteratsmindre företagningar kring m.m., som
förpackningsut-sigvissa möjligheter närmaOvan har attantytts

redningens synsätt.
dennarealism iinte finnas någondetSammantaget attsynes

snabbt ochmodellförpackningsutredningensenligtkategori t.ex. --
näringslivs-renodlattillförasskulle kunna överi sin helhet ett

ärkommunaltfortsattBetydelsen ett engagemangavansvar.
iinfrastrukturengrundläggandedenDet handlar häruppenbar. om

förutsät-i insamlingenvisar framgångGjorda försöksamhället. att
servicenivåninlämning. Ju högreförformeroch enklabekvämater

mängderavfall desto störremiljöfarligtomhändertagandetvidär av
avfall blir omhändertaget.miljöfarligt

delkvarliggaprincipdärför ikategori börDenna avsom en
efter-emellertidbörDetkommunalthushållsavfallet under ansvar.

såproducenten,ursprungligadenkostnadernasträvas tas utatt av
inlämning kanfrånavskräckakanikostnaderhöga taxanatt som --

sedankategori bliksom förblirundvikas. Kommunen ovan --
MFA-leverantörermånga småföreträdare förinavfallet samlats en

medvidare etti denoch somsamma ansvarprocessenagerar
företag.MFA-producerande

ärsambandetdärspecifikaFör vissa upp-m.m.varugrupper
förpackningsutredningensavfalloch börmellan produktenbart

kommunalaoch detlösning tillämpaslagtekniska kunnaochsynsätt
gällatidigarekanavlösas. Detsuccessivt kunna sagtsansvaret som
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bilbatteriert.ex. och andra batterier även kadmiumbatterier och
vissa tomemballage. Efter hand kan denna lista komma utökas.att
Några indikationer på detta har lämnats tidigare. Men måsteman
ha klart för sig detta från fallatt till fall kräver speciella organisato-
riska och ekonomiska lösningar, avtalskonstruktioner, utformning

styrmedel i form återbetalningspremierav pant,av Ettosv. genom-
förande sådan förändring på bredav fronten kräver målmedvetna
ansträngningar och omfattande organisatoriska insatser jfr. avsnitt
8.10.

Det är emellertid viktigt strävandena iatt denna riktning drivs
så kraftfullt möjligt. Det finns goda erfarenhetersom hushållensav
förmåga återlämna avfallatt till försäljningsställen, batteriert.ex.
och läkemedel. Spillolja borde kunna återtas enligt mönster.samma
Det är pedagogiskstor och opinionsmässigav betydelse stödjaatt
denna tendens. En sådan påverkar också handeln ochprocess ökar
trycket på få fram alternativaatt produkter, inte upphov tillsom ger
MFA.

8.6 Sammanfattning av
ansvarsövervägandena. Behov av
regeländringar. Omställning

8.6.1 Sammanfattning övervägandenaav om
ansvarsförhållanden

De överväganden har redovisats har alltsåsom nu iutmynnat ett
principförslag inriktning renodlatom mot producentansvarett i
kombination med förstärkt tillstândsprövning enligten ML samt en
tillräckligt kraftfull kommunal avfallsplanering och tillsyn. Det har
emellertid bedömts nödvändigt med fördjupad analys och kon-en
kretisering förutsättningarna för och konsekvensernaav sådanav en
inriktning i första hand för MFA från mindre företag och verksam-
heter också när det gällermen processavfall från större företag.
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huvudin-fullföljande dennaförtidpunkt eller periodValet ett avav
också övervägas.riktning behöver

hushållsavfallet böriför MFAhanteringsansvarKommunernas
successivt så långthäräveninriktningen börkvarstå, attvaramen

ochtillför avfall knutetproducentansvaretmöjligt renodla varor
produkter.

medutredningsarbetetfortsattatill föreslagnaanslutning detI
vidpreciserastidpunktböroch regelöversynkonsekvensanalys en
Denbör bort.för MFAvilken det kommunala tastransportansvaret

kommunaladetvidgningenprincip beslutade ansvarettidigare i av -
fullföljas för MFA.inte6 skulletillämpning § i RLavgenom -

regeländringar8.6.2 Behov av

2kapitel översynredovisats ibehov regelöversynTill de somav
prövning3 förbättradkapitelavfall ochmiljöfarligtbegreppetav

antal frågormiljöskyddsärenden kommeriavfallsfrågorna ettav
sammanfattas påkankapitel ochaktualiserats i detta somsom

följande sätt

producentansvaret.a Klargörande av

effektivisera dendet gällerförslagBedömningar och närb attev.
dessförinstrumentenavfallsplaneringen ochkommunala upp-

följning genomslag.och

anslutningIkommunaladetc Avskaffande transportansvaret.av
medlänsnivåpåtransportregleringendärtill översyn av

förenklingarmöjligaavseende på m.m.

pekar lagstiftningsarbetetändringarsamlade behovetDet mot attav
regleringenhelaförenklingochinriktas översynbör avmot aven

arbetetdet fortsattabeaktas hurDärvid börMFA-verksamheten.
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med klassificeringsfrågor fortskrider jämför kapitel 6, uppbyggna-
den miljöbalk och den fortsattaav en ny utvecklingen EGsav
regelsystem. Det fortsatta arbetet med aktuella regeländringar som
MFA-utredningen förordar bör första i sådantses etappsom en ett
lagstiftningsarbete.

8.6.3 Omställning

Som har framgått avsnitt 8.5.3 skall den fortsatta konsekvens-av
analysen vid positivt utfall i förslagutmynna lämplig tid-- om-
punkt då ansvarsregler får träda i kraft.nya Denna tidpunkt måste
naturligtvis bestämmas så tillräckligtatt förutrymme erforder-ges
liga förberedelser. Den inriktningen kommer emellertidnya även
därefter genomslagatt successivt. Företagsstruktur och ägande-
förhållanden i insamlings- och behandlingsverksamheten kommer att
påverkas. Omprövning gamla tillstånd enligt ML kommerav att
pågå under längre tid. Tillsynens inriktningen och måsteresurser

till situationanpassas en ny osv.
Vad har anförts talar allmäntsom förnu övergångsperioden

präglad försiktighet med andraav regeländringar vad gällert.ex.-
länsstyrelsernas tillståndsgivning till ochtransporter av ansvars--
fullt agerande både från dem skall lämna och frånsom ett ansvar
dem skall över det. Dettasom är angeläget snabbt börjaratt man
utveckla branschvisa lösningar, där leverantörersystem t.ex.av
kemikalier återtar restprodukter osv.

8.7 Samverkan mellan företag och kommun

Sammantaget skulle alltså även på lång sikt för hela MFA-området
gälla mellanett producenter m.fl. och kommunerna delat ansvar.
Kommunernas skulle utöver planeringansvar och tillsyn avse
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Övergångenhushållsavfallet.anslutning tillhanteringen MFA iav
särskiltinnebäratill regler kommer sammansattatt ansvars-ennya

MFAkällsorteringsuccessiva förskjutningensituation. Den mot av
omhändertagandetillhushållsavfallet och övergång separat avur

8.5.4, förutsätteri avsnittbeskrivitsolika fraktioner, gemen-som
och kommuner.branscher, företagfråninsatsersamma

i föregåendehar detavfallsplaneringenkommunalainleddaDen
skulleför företagsansvaretförutsättningarflera attsetts en avsom

Kommu-företag.mindredet gällerrenodlas, inte minst närkunna
planering ochGenomlagligt tillsynsansvar.ocksåhar ettnerna

avfallspro-medterritoriellakombineras kommunernastillsyn ansvar
kommunernainfrastrukturDenverksamhetsansvar.ducenternas som

stöd förocksåför utgörentreprenörerkommunala etteller svarar
förutnyttjas ävenutsträckningioch kommerföretagen attstor

hushållsavfallet.iingårMFA detänannat som
hurentydigtpekarVad har oavsettattmotsagtssom nu -

förutsätterMFA-hanteringdras braformelltansvarsgränserna en-
fungerandevälEnnäringsliv och kommun.samverkan mellan

gränsdragningen ochavdramatisera bådesamverkan skullesådan
tordeområdetpositiv utveckling påEnändringar i densamma.
bransch-berördamellankonstruktiv samverkanförutsättaockså en

Industriförbund,Sverigesföreträddaorganisationer eventuellt av
Renhållningsverks-För-Svenskakommunförbundet ochSvenska

myndigheten påcentralakontakt med deneningen, allt i nära
naturvårdsverk.Statensområdet,

SAKABbehandlingskapacitet.för8.8 Ansvar

deponering förutsätterbehandling ochåtervinning,gällerNär det
marknadskrafternaanlagtMFA-utredningen hardet synsätt attsom

och kommunernasföretagensstöd regelsystemenmed samtav
byggserforderligatillleder att upp.resurseransvar
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Den förstärkta miljöskyddsprövningen MFA-producerandeav
verksamheter, har förutskickats i kapitel förutsättersom som
villkor för tillstånd godtagbara formeratt för omhändertagande av
avfallet skall garanterade. Det klassificeringssystemvara harsom
förordats i kapitel 6 bör successivt utvecklas kopplingmot en
mellan klassningen avfallet och adekvata behandlingsmetoder.av
De klarlagda ansvarsförhållandena för företagen kommunernaresp.
enligt framställningen tidigare i detta kapitel bör medverka till ett
ökat tryck för erforderliga behandlingsresurseratt skall komma till
stånd på lokal och regional nivå. Kommunens är dubbelt,ansvar
dels ansvarig för MFA i hushållsavfallet,som dels de kravgenom

är förknippade med den kommunalasom avfallsplaneringen och
tillsynen.

Staten har tillskapandet ochgenom ägarrollen i SAKABav
tagit förett det finnsatt centralansvar anläggning med kvalifice-en
rad kapacitet för behandling MFA. Som har framgåttav avsnittav
7.4 bedöms SAKAB komma behålla och vidareutvecklaatt denna
roll. Det är angeläget att staten ägande i tillräcklig omfatt-genom
ning eller på sätt förannat fortsatt långsiktig tillgångsvarar till
denna grundläggande kapacitet.

En ofta redovisad tveksamhet inför renodlatett producent-
gäller osäkerheten tillräckligansvar behandlingskapacitetom en

kommer byggas elleratt någonut form garanti måsteom tillav
från eller kommunstat för detta säkert skallatt ske.

Avgörande för utbyggnaden behandlingskapacitet blirav styr-
kan i det nämnda trycket från företagovan och kommuner för att
fram behandlingsresurser. Detta blir i sin beroende hurtur striktav
regelverket tillämpas och tillsynen utövas. Om verksamheter stop-

inte kan redovisapas, korrektsom avfallshantering, kommeren
sannolikt lösningar till stånd.

Det bör också detnoteras nuvarandeatt med visser-systemet,
ligen oklara förhållanden med och kommunstatmen med-som
ansvariga, hittills, framgått avsnitt 7.3, har lettsom tillav ett

med ganskasystern påtagliga brister i behandlingskapaciteten.
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intef.n.åtminstoneinvesteringar ärkommunalaförFörutsättningar

särskilt gynnsamma.
stödmedmarknadskrafterna, ettavbedömningenGör attman

centraladenochplaneringenkommunaladenregelsystem,utvecklat
erforderligåstadkommaförmårinteSAKAB utgör,somresurs

ingetåterstårbehandlingskapacitet,förnyelseochutbyggnad av
finnaellerkommunalt attmedlinjenfullfölja ansvarän attannat

innebördenfådåskulle attDetdelatförformnågon senareansvar.
behand-tillkommeravfalletförm.fl. får attansvaretproducenter

finnsdetförstaten attellermedan kommunerna ansvararling,
diskus-tilltillbakaiDärmed är settstortbehandlingskapacitet. man

avfallsproducenternapåtryckminskatmedutgångspunkt,sionens
offent-förförutsättningarbristandeavfallsmängderna,begränsaatt

investeringarliga osv.

MFA-deponiernaförAnsvar8.9

speciellmedföravfallsdeponeringslutligeller enTidsbegränsad
problematisksärskiltnaturligtvis ärmiljöbelastning,form somav

medproblemetpräglarsärskiltDetMFA.handlardetnär somom
imaterialetskallprincipIlångsiktighet. endessdeponierna är

Övervakning åtgärderochframtid.allfördeponi liggaslutlig
med kärn-Likheternaframöver.tidlängmycketförförutsätts

kommakan attproblemenframtidaDeuppenbar.bränsleavfall är
gentek-frånavfall, t.ex.tillkomsten typerskärpas avnyaavgenom

verksamhet.nisk
verklig lång-klararMFA-deponieringai dagfinnsDet som

föranleddaoch däravövervakningkontinuerligtidsförvaring utan
skalai störreochfärdignågonheller ännuintefinnsåtgärder. Det

deponi-deponier. Ingensådanaåstadkommaförteknikprovad att
långsiktigttillräckligt ansvaregentligen ettgaranterakaninnehavare
problemkortsiktigade somkommerHärtilldeponi.för meraen

företagskonkurseruppstå m.m.kan genom
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Sá länge MFA inte helt kan undvikas kommer behov finnas av
deponera vissaatt delar avfallet. Den miljöbelastningav som

deponering innebär och de speciella ansvarsförhållandena för
långsiktsdeponier talar för särskildaatt bör vidtas vidarrangemang
deponering MFA för säkra erforderligav att beredskap och nöd-
vändiga insatser under mycket lång tid. Ett sätt lösa detta kanatt

att särskildta ut avgift, frånvara vilken inflytandeen medel fon-
deras och utgör garantier för erforderliga åtgärderatt kan insättas
då läckage uppstår, deponi måste läggas ochen någonom osv.
ansvarig inte kan utpekas.

Denna idé ligger i linje med synsättet inom EG, där varje
medlemsland förutsätts skapa Waste Management Fund lik-en
nande US Superfund för skapa medelatt kan klara eventuellasom
skador på miljön inte täcks försäkringarsom och andra finan-av
siella Varje ägarearrangemang. deponi skall bidra till dennaav en
fond i förhållande till mängd deponerat avfall och avfall.typ av

MFA-utredningen har endast fört översiktliga diskussioner i
denna fråga och konstaterat ingåendeatt överväganden börmer
göras. Därvid bör i anslutning till den inledda översynen- av
miljöskadeförsäkringen också någon form försäkringslösningav-
prövas. Frågans utveckling inom EG bör också följas upp.

8.10 Organisationsfrågor. Statens

naturvårdsverk

Det är uppenbart alltför begränsadeatt har in försattsresurser att
samlatett MFA-hanteringen. Ett långsiktigtgrepp om klarläg-

gande ansvarsförhållandena bör kunnaav ligga till grund också för
organisatoriska åtgärder i syfte bearbeta deatt problem före-som
ligger och uppkommer efter hand. Densom omställning följersom
med genomförandeett den föreslagna ansvarsförändringenav
skärper i sin behovettur sådana åtgärder. Vad iav sagtssom
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äroch kommunföretagmellan bl.a.8.7 samverkanavsnitt om
sammanhang.igrundläggande dettanaturligtvis

förinsatserorganisatoriskaalltframför attbehövsDet sam-
tillledakunnaskulleMFA. Dettaordna producenter meraav
uppkomst,avfalletsbegränsagällerinsatser detsamlade när att

mycketEnåtervinningteknologi,avfallssnålutveckling osv.av
MFAinsamlingförvidareutveckla formernauppgiftviktig är avatt

utbyggnadförverkaspridda källorfrån hushåll och andra attsamt
förstaavfall. Detinlämnandeförincitamentochsystem avav
förgrundviktigarebli alltkommerinsamlingssteget att ensom

ocksåbehövsDethantering MFA.differentieradochseparerad av
erforderligpådrivainitiera ochföragerande attsamlat attett mer

till stånd.deponeringskapacitet kommerbehandlings- och
pekarbetänkandetitidigare mot attMycket vad sagtssomav

för helagenerellabörinte främstslaginsatser antytt varaav nu
Endelområden.avgränsadespecialinriktadeMFA-området motutan

De behöveråtgärderna behövs.specialiseringdifferentiering och av
oljeprodukter,produktområdenspeciellainriktas t.ex.mot som

fog-verktyg,ochbatterierladdningsbaraTV-apparaterdatorer,
bensin-förctagskategoriervissaelleri byggnader mot sommassor

olika slagbillackeringsföretag,bilvårdsanläggningar,stationer, av
skyltindustriertryckerier,fárghandeln,metallindustrier, kemtvättar,

osv.
verkaskulleinsatserspecialinriktade attSyftet med sådana vara

MFAuppkomsteller begränsa attför förhindrasåväl somatt av
bästamiljösynpunktfrånåtervinning ochåteranvändning,förverka

eventuelltEfteruppstår.avfall ändådethanteringmöjliga somav
ligga påtyngdpunktenskulleutredningsarbetekompletterande en

utvecklingsinsatser,med konkretaverksamhetprojektinriktad
återbetalningspremier ellerföruppbyggnad avtal, panter,systemav

styrmedel.andra
medverksamhettill denanknyterskisseratsVad harsom nu

farliga ämnenförekomstenbegränsningflödesanalyser och avav
Naturvårds-medsamarbeteinlett iKemikalieinspektionen harsom

98



verket. Denna verksamhet bör kunna utgöra grund aktiverasen men
avfallsaspekten ökadatt vikt. En sådan aktiveringgenom börges

ske parallellt med och stödjas den utveckling ochav av ansvars-
lagstiftningsfrågor föreslagits i föregående.detsom

Behovet särskilda åtgärder och för till ståndav attresurser
mångsidig verksamhet detta slag fåren övervägas vidare i detav

fortsatta utredningsarbetet i samråd med Kemikalieinspektionen och
Naturvårdsverket.

Det behövs emellertid också, vid sidan myndigheternasav
insatser, branschövergripande stöd för dessa specialinriktade insat-

Uppbyggnad kunskaperser. och rutiner skulleav gemensamma
medföra inte varje branschatt där MFA-problem finns eller uppstår
måste börja från noll. Det borde också finnas organisatorisken
grund för tillstöd konkret teknisk utvecklingsverksamhet. Många
idéer beträffande behandlingsmetoder har utvecklats teoretiskt och
förekommit i diskussionen i många år inte prövats slutgiltigt imen
konkreta försök.

Det behövs organisation fören gemensam tarsom ansvar
utbildning, information och rådgivning. Uppbyggnad blankett-av
och datasystem, statistik och prognosverksamhet bör också vara
angelägna uppgifter, naturligtvis i nära samråd med Naturvårdsver-
ket. Det har tidigare framhållits skäl för kommunaltett ettsom

det skulle förutsättningaratt föransvar återupptagandege ett samt
intensiñering och breddning till helaen landet MIFAS verksam-av

het, i viss utsträckning kan sägassom de behovmotsvara som nu
har redovisats. På motsvarande sätt, och med ännu starkare skäl,
krävs motsvarande organisation vid alternativen med renodlatett
producentansvar.

Det har inte funnits förutsättningar för MFA-utredningen att
närmare gå dessa frågor eller komma med några förslag.
Utredningen har emellertid velat peka de behov föreligger.som
Det ankommer på olika intressenter inom området övervägaatt
erforderliga initiativ.
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tillfullföljsriktlinjernaOm föregående angivnade i det ett
naturvårdsverkStatensdet påstatsmakterna, ankommerbeslut av

för verk-precisera utgångspunkternaSNV konkretisera ochatt
ankommer detansvarsfördelningen. Vidaresamheten enligt den nya

förändringsskedekraften i detSNV den drivandepå att somvara
inleds.

uppgifterna och förangivnaförbredda basen deEtt sätt att nu
sin funk-fyllaför SNV skallkrävsden samverkan allmänt attsom

till SNV knytamyndighet skulle kunnation central att envarasom
för de viktigasteföreträdareMFA-delegation för samråd med

rådgivandeDelegationen skulleintressenterna. utanett organvara
informations-inriktas påskullebeslutsfunktioner. Verksamheten

positivVidsamordning.samråd ochoch kunskapsutbyte, ut-en
initiativforum förbliveckling sådan delegation kunnabör etten

utveckling.och
blirdelegations arbetesådanlångsiktiga inriktningenDen av en

komma byggasorganisationsstruktur kanberoende den attsomav
Juansvarsförhållandentillinom sektorn med hänsyn m.m.nyaupp

antydda uppgifternaaktivt själv sig debranschen tar an ovanmer
kunskaps-samordning ochsin roll tilldesto SNV begränsakanmer

tillsyn.tillståndsgivning ochtilluppbyggnad samt
MFA-sådaninomföreliggerEtt särskilt behov att t.ex. enav

forskarebehandlingsindustrin,delegation företrädare för bl.a.med
behandlingsfrågor,diskuteramiljöorganisationeroch gemensamt

de frågorEn delbehov behandlingskapacitet somosv. avav ny
styrningriskanalyser,tagits i föregående behovetdet t.ex. avupp
pekardeponeringsstrategierutvecklingbästa teknik och motmot av

forumverkningsfull konkurrens behövsdet parallellt med ettatt en
samverkanGenomavvägningar.för bedömningar ochgemensamma

bättremöjligen ocksåför bästa möjliga behandling skulle accep-en
lokaliserasoch måsteför sådan behandling skenås måsteatttans

någonstans.
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Frågan MFA-delegationsådan dess närmare ut-samtom en
formning, vidare iresursbehov bör samråd medövervägasm.m.
SNV i fortsattadet arbetet.

Redan de överväganden och förslag redovisats i dettasom
förbetänkande pekar på behov förstärkning SNVsav av resurser

insatser på MFA-omrâdet. övergångstid iSNV bör under påen
första hand fem år tillföras två kvalificerade tjänster. Förstärk-

ningen bör möjligt ske expertis hämtas från olikaattom genom
delar MFA-området i samhället. i sammanhangDet bör dettaav

SNV på MFA-området under de årennärmaste måstenoteras att
avdela betydande för det internationella arbetet främst iresurser
anslutning till Baselkonventionen, EG och OECD.
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BakgrundsmaterialB.

9 LAGSTIFTNING

De lagar främst berör avfallsområdet miljöskyddslagen,ärsom
renhållningslagen lagen kemiska produkter. Förutom dessasamt om
lagar finns det skäl häräven transportlagstiftningennämna ochatt
arbetsmiljölagen.

9. l Miljöskyddslagstiftningen

Miljöskyddslagen 1969387 reglerar och luftföroreningarvatten-
ibuller och andra störningar den miljön förutsattsamt yttre att

störningen är kopplad till användningen fast egendom. Dettaav
innebär lagen gäller när användningen mark, byggnader elleratt av
anläggningar kan medföra störningar på miljön. Lagens grund-
läggande krav försiktighetsmåttär måste vidtas denatt av som

ellerutövar miljöfarligämnar utöva verksamhet.
Det grundläggande kravet i lagen är åtgärder föratt att motver-

ka störningar alltid måste vidtas den miljöfarligutövarav som
verksamhet. Vid prövning miljöfarlig verksamhet skall lagenav
l987l2 hushållning med tillämpas. Miljö-naturresurserom m.m.
skyddslagen gäller inte sådant utsläpp avfall i lagenav som avses
19711154 förbud dumpning avfall imot vatten.om av

Regeringen får för vissa verksamheter föreskriva anmälnings-
tillståndsplikt.eller finnsDet möjligheter frångöra denatt avsteg

grundläggande principen individuell prövning, nämligen dåom
generella föreskrifter utfärdats för miljöfarlig verksamhet inom
vissa områden.
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Regeringen får föreskriftermeddela attom

inte får anläggasinrättningarfabriker eller andravissa slag0 av
fårsammansättning inteviss mängd, elleravloppsvatten0 artav

släppas ut
eller läggasinte får släppasfast avfall eller fast ämne ut0 annat

annat vattenområdesjö ellerså mark,på sätt att vatten,upp
förorenaseller grundvatten

får ändrasanvändning inteinrättningar eller derasvissa slag0 av
olägenhetmedföra ökad ellerpå kansättett nysom

anmälantillstånd ellerhar lämnatkoncessionsnämndenattutan-
regeringen bestämmer.den myndighetgjorts hos som

till ochefter ansökanför miljöfarlig verksamhetTillstånd ges
länsstyrel-miljöskydd ellerkoncessionsnämnden förprövning avav

länsstyrelsen ellertillvissa fall endast anmälan görasI behöversen.
hälsoskyddsnämnden.miljö- och

miljöfarligavilkentillståndsbeslut skallI noggrantett anges
Omvillkor skall gälla.tillståndet och deverksamhet somsom avser

tid. I beslutetför begränsadfinns får tillstånd lämnassärskilda skäl
10 verksamheteninom vilkenviss tid, högst år,skall fastställas en

igång.skall ha satts
Statensmiljöskyddslagenskall enligtTillsynen utövas natur-av

samordnar dessutomnivå. Naturvårdsverketcentralvårdsverk på
verksam-har tillsynövrig tillsynsverksamhet. Länsstyrelserna över

10 § detta kanmiljöskyddslagenskräver tillstånd enligtheter som
hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälso-miljö-överlåtas till och

verksamhet.övrig miljöfarligskyddsnämnden har lokal tillsyn över
1989364 finns i bilagamiljöskyddsförordningenl enen

för vilka till-verksamheterförteckning de olika miljöfarligaöver
förteckningdennaståndsplikt anmälningsskyldighet gäller. Aveller

tillstånd skall sökas.framgår också hos vem
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9.2 Renhållningslagstiftningen

Renhållningslagen 1979596 ställer krav på dem hanterarsom
avfall. Lagen riktar sig både kommunermot och enskilda och gäller
alla led i hanteringen avfall. Enligt lagen skall avfall hanteras påav
sådant sätt det inte uppkommeratt olägenhet från hälso- och miljö-
vårdssynpunkt. Med hantering uppsamling, förvaring,menas
bortforsling och slutligt omhändertagande avfall.av

I renhållningslagen fastslås avfallshanteringen skallatt ske på
sådant sätt åtgärderatt underlättar återanvändning och åter-som
vinning avfallet främjas, det behövs förav råvaror,om att spara
energi eller med hänsyn till miljövården.

I lagen bemyndigas regeringen meddela närmare föreskrifteratt
avfallshantering, vilket regeringen harom gjort i renhållningsför-

ordningen. Regeringen får överlåta myndighet eller åt kommu-
meddela sådana föreskrifter.attnerna

Varje kommun skall för hushållsavfallet inomatt kommu-svara
forslas bort för slutligt omhändertasnen att transport- och be-

handlingsskyldighet i den utsträckning det behövs för tillgodoseatt
såväl allmänna hälsoskydds- och miljövårdskrav enskildasom
intressen. Kommunens skyldighet i detta fall endast hushålls-avser
avfall i lagen regeringen möjlighetmen utvidgages den kommu-att
nala renhållningsskyldigheten till även avfall.att Skyl-annatavse
digheten kan gälla både bortforsling och slutligt omhändertagande

avfall.annatav
Lagen innehåller skyldighet för varje kommunen att anta en

renhållningsordning. Den skall innehålla kommunens föreskrifter
avfallshantering och från 1 januariom 1991 1990235 skall även

avfallsplan höra till den kommunalaen renhållningsordningen.
Enligt renhällningslagen kan regeringen eller kommunen föreskriva

sortering alla avfall.om typerav av
,Avfallsplanen ska innehålla uppgifter alla avfalltyperom av

inom kommunen innehålla uppgiftersamt kommunernas åt-om
gärder för minska avfalletsatt mängd och farlighet.
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renhållnings-kommunaladenupprättandetmedsamband1 av
be-yrkesmässigtdenförskyldighetdetfinns somordningen en

uppgifterdelämnaavfall,tillupphov attverksamhetdriver gersom
renhållningsordningförunderlagbehövstill kommunen somsom

avfallsplanering.och
bortfors-såvälavgifter förrättighet uthar att taKommunerna

avfallsplaneringen.föravfallomhändertagandeslutligt somling, av
kommunaladeellerdenkommuneninomtillsynenFör svarar

hälsoskyddsom-ochmiljö-inomuppgifterfullgörnämnder som
för denochlänsstyrelsenlänetinomtillsynenFörrådet. svarar

naturvårdsverk.Statenstillsynencentrala
föravfall,fastslås1990984 attrenhållningsförordningen1

gäller,9.3.1avsnittseavfallmiljöfarligtförordningenvilket om
kommunalaDenförsorg.kommunernasforslas bortskall genom

undantagdock görafårkommunfullmäktige bestämmernämnd som
förkommunala ansvaretdetfrånundantagfinnsDetdetta.från tre

slutligtavfallet tasnäräravfall. Dettamiljöfarligtbortforsling av
näruppstår,avfalletdäranläggningdentillanslutningihandom

förord-§ i17enligtanläggningtillskaavfallet transporteras en
skallavfallet exporterasdåelleravfall,miljöfarligtningen om

MFA.förordningnämnda§§ i19-21 omenligt
stödmedmeddelasföreskrifter avdegällerGenerellt som

MFAhanteringBeträffandeavfall.miljöfarligt avförförordningen
samrådeftersjukvårdsstyrelse,Försvaretsfårförsvarsmakteninom
tillämp-frånföreskrifter avstegmeddelaNaturvårdsverket, ommed

renhållningslagen.ningen av

Kemikalielagstiftningen9.3

1985426lagenförutomomfattar omKemikalielagstiftningen
kemiska1985835förordningenochprodukter omkemiska

förordningenvilkaförordningarandraradprodukter aven
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1985841 miljöfarligt avfall intar centralom roll i dettaen sam-
manhang.

Syftet med lagen kemiska produkter förebyggaärom skadoratt
på människors hälsa eller miljö orsakats kemiska produkterssom av
inneboende egenskaper. Med detta syfte utgångspunkt ställersom
lagen krav på dem hanterar eller importerar kemiskasom produk-

Denna lag utgörter. grunden för all hantering kemiskaav pro-
dukter för såväl kemiska ämnen, beredningar och avfall.

Vissa kemiska produkter undantas från lagens tillämpningsom-
råde. Bland dessa kan nämnas sådana produkter omfattassom av
livsmedelslagen, läkemedelsförordningen och lagen foder.om

I lagens allmänna aktsamhetsregel krävs det de försiktig-att
hetsmått behövs skall vidtas för hindrasom elleratt motverka
skador på människor eller i miljön.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela särskilda föreskrifter försiktighetsmått. Dessutom fårom
det förskrivas förbud ellert.ex. tillståndsplikt för hantering eller
import kemiska produkter. Kemikalieinspektionenav och Natur-
vårdsverket utfärdar föreskrifter beträffande vissa delar lagensav
tillämpningar.

I lagen definieras dessutom vad med hantering ochsom avses
där ingår bland annat omhändertagandetransport, och destruktion

kemiska produkter. Enav väsentlig del i lagen utgörs skyldig-av
heter vid hantering och import kemiska produkter.av

Dessutom stadgas det särskilt hur omhändertagandet visstom av
avfall miljöfarligt avfall principiellt får ske. Om det är påkallat
från hälso- eller miljöskyddssynpunkt får regeringen föreskriva att
slutligt omhändertagande visst avfall får yrkesmässigt bedrivasav
endast juridisk i vilkenav har inflytandeperson staten 13 §.

För hantering vissa kemiskatyper produkterav krävs till-av
stånd, vilket prövas länsstyrelsen. För kemiska produkterav som
yrkesmässigt tillverkas i eller importeras till Sverige finns en
anmälningsplikt till produktregistret. Regler för anmälningsplikten
finns beskrivna i förordningen Registretkemiska produkter.om
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Kemikalieinspektionen.förs av
utövaslagenefterlevnanden avövertillsynencentrala avDen

myndigheterföljande

importörertillverkare,övertillsynharKemikalieinspektionen

leverantörer.andraoch

miljön iför denskyddför yttrenaturvårdsverkStatens ansvarar0
produkter.kemiskahanteringenmedsamband av

olycks-ochohälsaskyddför motArbetarskyddsstyrelsen svarar0
hanteringyrkesmässigmedsamband aviarbetsmiljönfall i

produkter.kemiska

ochimportörertillverkare,tillsyn överSocialstyrelsen utövar0
produkterkemiskasådana somi frågaleverantörerandra om
produkter.kosmetiskaellerhygieniskamarknadsförs som

myndigheter;följandeutövastillsynenlokalaochregionala avDen
arbets-vadtillsynlokalochregional avserharYrkesinspektionen

Denlänet.inomövrigtitillsynenförLänsstyrelsenmiljön. svarar
ochmiljö-inomuppgifterfullgörnämnderkommunaladeeller som

kom-inomtillsynenomedelbaraför denhälsoskyddsområdet svarar

munen.

avfallmiljöfarligtFörordningen9.3.1 om

tolvuppräkningfinnsavfallmiljöfarligt avförordningen enI om
huvud-tolvtillämplig. Deärförordningenvilkapåavfallsgrupper

ärgrupperna
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oljeavfall

lösningsmedelsavfall
färg- och lackavfall
limavfall

starkt eller starkt alkaliskt avfallsurt
avfall innehåller kadmiumsom
avfall innehåller kvicksilversom
avfall innehåller antimon, arsenik, barium, bly, kobolt,som
koppar, krom, nickel, selen, silver, tallium, vanadin ellertenn,
zink

9. avfall innehåller cyanidsom
lO.avfall innehåller PCBsom
l l .bekämpningsmedelsavfall

l2.laboratorieavfall.

tolkaFör och bedöma vad miljöfarligt avfallär har Natur-att som
vårdsverket vägledande förteckning frånutgående dessagett ut en
tolv avfallsslag. Se kapitel 12

Förordningen gäller inte det miljöfarliganär avfallet ingår som
beståndsdel i hushållsavfall eller när det slutliga omhändertagan-en

det avfallet sker i anslutning till anläggningden där avfalletav upp-
kommit. Det innebär i det första fallet förordningen inte äratt
tillämpbar på de kvantiteter MFA uppstår i hushållen innanav som
de lämnats till den renhållningsansvarige för särskilt omhänderta-
gande. Däremot gäller förordningen från och avfalletmed att
samlats in för vidare hantering. Det andra fallet medför denatt
avfallsproducerande industrin själv för avfallettar ansvaret att
omhändertas på korrekt sätt.ett

Dessutom gäller särskilda bestämmelser hanteringenangående
oljehaltigt barlast- och tankspolvatten från fartyg 1980424av

åtgärder vattenförorening från fartyg 1980789.samt mot
Enligt förordningen denär yrkesmässigt verksamhetutövarsom
miljöfarligtdär avfall uppkommer, skyldig lämna uppgifteratt om

avfallets sammansättning, mängd och hantering. Naturvårdsver-art,
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beskaffade.uppgifterföreskriver skallket hur dessa vara
miljöfarligt avfallTillstånd för transportverksamhetkrävs av

påfår yrkesmässigt vägenligt förordningen. MFA transporteras
tillstånd. Till-särskilterhållitendast kommunen eller den somav

Enligtlänsstyrelsen.stånd för sådan transportverksamhet ges av
fårbortforsling inte ske änrenhållningslagen 7 § gäller att annanav

tillstånd krävslänsstyrelsensanlitar. Förutomden kommunensom
transporter.få utförauppdrag förkommunens att

grundprin-MFAslutligt omhändertagande ärNär det gäller av
får SAKAB ellercipen i förordningen detta endast skeatt avav

Naturvårdsverketföretag särskilt tillstånd. Dethar ärannat som
Även anläggningar kan få12tillstånd §. andrasådantprövarsom

i sinför behandlingMFA från avfallsproducenterta emot an-egen
före-förutsättningförutsättningar. En ärläggning under vissa att

del anlägg-utnyttjar mindreför behandlingen endasttaget aven
sin verksam-företag skall anmälaningens kapacitet 17 §. Dessa

het till länsstyrelsen.
avfalletvisasfår endast ske det kanExport MFA attomav

varithade godtag-slutligt omhändertas sättkommer ettatt som
Naturvårdsverketavfallet i Sverige. prövarbart behandlatsom

fåliksom tillståndtillstånd MFA landet ävenför all attexport av ur
importera MFA.

Övriga förordningar betydelse9.3.2 av

följandeförordningen finns ocksåden beskrivnaUtöver ovan
miljöfarligt avfallförordningar berör områdetsom

1985836 bekämpningsmedelförordningen om
1985837 PCBförordningen om m.m
1985838 motorbensinförordningen om
1985839 kadmiumförordningen om
1985840 miljöfarligavissa hälso- ochförordningen pro-om
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dukter m.m
förordningen0 1985997 anmälningsskyldighet beträffandeom
asbest i ventilationsanläggningar
förordningen0 1988717 försäljning och förvaring vissaom av
flyktiga lösningsmedel m.m
förordningen 1988716 CFC och halonom
förordningen 1989974O miljöfarliga batterierom
förordningen0 19911290 vissa kvicksilverhaltigaom varor.

9.4 Transportlagstiftningen.

Sedan 1983 finns det särskild lag 1982821 förordningen samt en
1982923 farligttransport gods. Medom farligt godsav iavses
lagen gods består eller innehåller bl.a.som explosiva,av giftiga,
radioaktiva eller frätande och på grund detta vidvaror som av

kantransport medföra skador på människor, djur, egendom, miljö
eller påverka transportmedlets säkra framförande.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter vilka skallom farligtutgöravaror som anses
gods med hänsyn till transportmedel, godsmängd och andra trans-
portförhållanden.

De myndigheter utfärdar föreskrifter beträffandesom transporter
farligt gods följandeärav

Statens0 räddningsverk
Luftfartsverket0
Sjöfartsverket.0

Dessa myndigheter också för tillsynen respektivesvarar område.
Internationellt finns överenskommelse landtransporteren om av
farligt gods kallad ADR. För inrikes hetertransporter motsvarande
föreskrifter ADR-S. Dessa regelverk finns samlade i Statens
räddningsverks författningssamling, SRVFS. För vägtransporter av
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finnsomhändertagandeslutligttillkemikaliermängdermindre
ocksååterfinnsSRVFSbestämmelser 19892. ISRVFSisärskilda

internationelltbådejärnvägstransporterföreskrifter förmotsvarande
RID-S.respektiveRIDnationelltoch

ochnationellt,ochinternationelltbådesjöfarten,Beträffande
Sjöfarts-frånföreskrifterisamladereglernafinnsflygtransporter

författnings-SJÖFS LuftfartsverketrespektiveochSFHverket
utfärdadeföreskrifterspeciellafinns avDessutomLFS.samling

RPSFSSÄIFS, RikspolisstyrelsenSprängämnesinspektionen
FS.TGeneraltullstyrelsensamt

förseddaskallgodsfarligt varafordonAlla transporterarsom
viktigasteSkyltensi ADR.kravenligtskyltarfleraellermed en

riktigasåandraräddningspersonal och attinformerafunktion är att
olycka.eventuellvidvidtaskansnabbtåtgärder en

Föri klasser.uppdelade varde olika ämnenaADRADR-S ärI
skallemballagethurföreskrifterfinnsklasserdessa omoch aven

för-särskildprovningsanstalt utStatensbeskaffat. engervara
varor.farligaföremballageTypgodkändateckning över

följandeskallgodsfarligtvarjeFör transport av
tillgängli-finnassättpåeller annatmedföljahandlingar transporten

avsändarintyggällerga

instruktionerskriftligatransportkort
godsdeklarationfraktsedel

förarutbildningintyg om
avsändarintyg

tillståndellerfordonscertifikate.v.transporthandlingarövriga
varor.radioaktivaför transport av

reglervissagällergodsfarligtolika slagsammanlastningFör avav
Vissavarandra.medkanolika ämnenförhindraför reageraattatt

finnsvissa ämnenFörtillsammans.lastaförbjudnaär attämnen
skall lastas.deför hurreglerspeciellaockså
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9.5 Arbetsmiljölagstiftningen

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar i princip allt arbete. Främst
förhållanden för anställda, föreskrifternaavses gäller delvismen

även för ensamföretagare. Arbetsmiljölagen 19771160 med
tillhörande arbetsmiljöförordning 19771166 trädde i kraft l juli
1978 och då 1949 årsersatte arbetsskyddslag.

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för åstad-att
komma god arbetsmiljö. Huvudansvaret fören arbetsmiljön ligger
hos arbetsgivaren denne skall vidta allaatt åtgärdergenom som
behövs för förebygga arbetstagareatt föratt utsätts ohälsa eller
olycksfall. Arbetstagaren är ålagd skyddsansvar vilket innebärett

den anställde skallatt följa givna föreskrifter och använda skydds-
anordningar.

De grundläggande regler formuleras i arbetsmiljölagensom
finns närmare preciserade i form krav och skyldigheter i Arbe-av
tarskyddstyrelsens författningssamling AFS. Några exempel som
berör avfallsområdet är

Åtgärder luftföroreningar AFS 198011mot
Etylenoxid och propylenoxid AFS 198012
Bly AFS 198412, 19903
PCB AFS 19851
Farliga ämnen AFS 198517
Asbest AFS 19862
Bekämpningsmedel AFS 19885
Kadmium AFS 19893
Hygieniska gränsvärden AFS 199013.

Tillsynen över efterlevnaden arbetsmiljölagen därtillav samt
kopplade föreskrifter utövas Arbetarskyddsstyrelsen underav samt
dess överinseende och ledning, yrkesinspektionen.
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10 INSAMLING, TRANSPORT

OCH LAGRING MFA4AV

Med hantering miljöfarligt avfall här insamling,av menas transport
och lagring avfallet. I samband med dettaav även arbets-tas
miljöaspekter på hanteringen upp.

10.1 Insamling miljöfarligt avfallav

haruett miljöfarligt-avfallKommunerna lagstadgat för attansvar
samlas in och till omhändertagande.slutligttransporteras Slutligt
omhändertagande får göras den har tillstånd enligt för-av som
ordningen miljöfarligt miljöfarligtavfall. Den behandlarom som
avfall måste dessutom ha tillstånd enligt miljöskyddslagen.

10. 1 Insamling från hushåll

Miljöfarligt avfall ingår beståndsdel i hushållsavfalletsom som en
omfattas bestämmelsernainte i förordningen miljöfarligtav om
avfall. Kommunerna har i praktiken för-detta avfallett iansvar
samband med insamlingen övrigt hushållsavfall.av

Hur insamlandet hushållens avfall organiseras varierar frånav
kommun till kommun. Många kommuner har slutit avtal med Lex
farghandlare, apotek och bensinstationer allmänhetenattom utan
kostnad skall kunna lämna sitt MFA. I flera ,kommuner har

HanteringTexten iär huvudsak hämtad miljöfarligtur av
avfall i Sverige Svenska Renhållningsverks-förexiingen 9lr8
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informationsmaterialochordnatsinsamlingskampanjersärskilda
Insam-insamlingsmöjligheter.kommuninvånarnatillsänts omut

fastamiljöbilarambulerande somantingenskekanlingen genom
finnsoftamiljöstationerellerhushåll,från somMFAtider emottar

bemannadeärmiljöstationerVissabensinstationer.tillanslutningi
avfallet.klassificeraochkanpersonal sorterautbildadmed som

industrinfrånInsamling10. 1.2

order-industrin d.v.s.fråninsamlingenföroperativaDet ansvaret
avfallsläm-faktureringdeklarationsbedömning samt avmottagning,

själv.kommunenutförasintebehöverför avtransportennaren
anlitandemedregi ellerkommunaliantingenkanDetta arrangeras

kom-blandardärlösningarflerafinnsDet manentreprenörer.av
Ientreprenör.anlitandeellerverksamhetegen-regimunal av

ochinsamlingförorganisationsformerföljandehuvudsak kan
förekommaMFAindustrinstransport av

huvudentreprenör

entreprenörerflera
m.fl.regionbolagsamarbeteinterkommunalt

egenregi.kommunal

vari-uppbyggnad. MångasintillolikaärOrganisationsformerna
ochentreprenörermellanuppdelningar av-olikamedfmnsanter

iorganisationsformenfall utgörmångaIavfallsslag.olikaseende
insamlingen ärhurBildenflerablandning typer. avrealiteten aven

enhetlig.därför inteorganiserad är
oftastanlitarregionbolagkommunaltellerkommunEn ett

ellerdå kommunenävenför självaentreprenörer transporterna,
fakturerarochordermottagningsjälvaregionbolaget arrangerar

anlita underentrepre-i sinkanhuvudentreprenör turEnkunderna.
MFA-transporterlandetsMerpartentransportarbetet.förnörer av
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utförs privata åkeriföretag.av
Att huvudentreprenörsskapett valts utesluter intet.ex. att

ytterligare eller flera entreprenöreren också ombesörjer insamling
och ellertransport flera avfallsslag.ett Exempelvisav kan en
huvudentreprenör ha valts för insamling oljehaltigt avfall, medanav
övrigt miljöfarligt avfall samlas in eller flera andraav en entrepre-
nörer.

lnterkommunal samverkan i kommunal regi kan i huvudsak ske
på följande olika sätt

regionbolag, kommunen delägareegna
regionbolag, kommunen delägareegna

kommun0 sköter insamlingenen MFA på uppdrag ellerav av en
flera andra kommuner i regionen.

Regionbolaget, eller motsvarande, vanligtvis för kund-ansvarar
kontakter, deklarationsbedömning, tillhandahållande transportjän-av

mellanlagring.ster samt Genom samverkan skapas tillräckligtett
befolknings-stort och industriunderlag så ekonomiskaatt och

personella till exempel i form kemisk-tekniskresurser, sakkun-av
skap, kan finansieras till rimliga kostnader.
Praktiskt allataget regionbolag bedriver mellanlager i regi.egen
Mellanlagring sker bland för kunnaannat optimeraatt transporterna
till behandlingsanläggningarna.

Regionbolag kan ägas kommunerna igemensamt region iav en
proportion till invånarantalet i respektive kommun. Bolaget kan

tillkommet med uppgiftvara enbart hanteraatt MFA, eller hante-
ringen MFA kan del bolagetsav verksamhet. Detvara kanen av
också förekomma anlitar regionbolagatt där denman kommu-egna

inte är delägare. En kommunnen kan också sluta avtal med ett
regionbolag självutan delägareatt i bolaget.vara

En ytterligare variant är kommun sköteratt insamlingenen av
MFA eller flera andra kommuner ien regionen. I de fall en
värdkommun sköter insamling och MFA,transport sker dettaav
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vilketmedbolagvärdk0mmunen ägtvanligtvis ett avgenom
avtal.sluterkommunrespektive

iMFAinsamlingensjälvasköter avkommunerfåtalEndast ett
förentreprenörerdåanlitas ävenVanligtviskommunal regi.egen

transporterna.

avfalletklassificeringochDeklaration av10. 1

miljöfarligtbedömsavfallhar varaavfallsalstrare ettNär somen
slagavfalletsdärupprättasavfalletdeklaration överskallavfall en

tillliggerdeklarationDennasammansättningoch anges.m.m.
förgrund att

avfallmiljöfarligtklassificerasavfallet som0
behandlasskallavfallethurochavgöraO var

ADR-StransportreglerenligtklassningochmärkningavgöraO
faktureringsunderlagutgöra m.m.0

beskrivningMFA ärdeklarationen avnämnda enDen avovan
ärDettaochegenskaper ensammansättning, ursprung.avfallets
i allaavfallethanteringriktigförförutsättningnödvändig aven

miljösynpunktfrånsäkerhetssynpunktfrånsåvälhanteringssled som
felaktigochsigfördeklarerasmåsteavfallsslag enVarjeskall ske.

skada.orsakadeklarering kan stor
hakundernamåsteinsamlingenförOrganisationsformOavsett

hämtningbeställningförordermottagningsfunktion avtilltillgång en
eventuelltblankett,särskildpåkan görasBeställningenMFA.av

sigrörfall det ettdeIdeklarationsblankett. omSAKABsdirekt
i fråga,anläggningenviduppkommerlöpandestandardavfall som

telefon.avropsförfarandeoftast perbeställningen ettsker genom
kemiskbegränsadmedkunderfördetskäl ärnaturligaAv

Det ärMFA.klassasskallvadavgörasvårt somattkompetens som
denmellankontaktpersonligmednödvändigtfalli mångadärför en

118



ansvarige för insamlingsverksamheten och avfallslämnaren. En
sådan kontakt kan innebära allt från telefonkontakt till besöken ett
med ingående genomgång företagetsen avfallsproblem.av

10. l .4 Statistik avfalletom

Uppdragsgivaren, i detta fall kommunen,ytterst vill med viss regel-
bundenhet ha uppgifter insamlade och Omhändertagnaom mängder

MFA. Genomav sammanställning insamlade och Omhändertagnaav
mängder fördelat på olika avfallstyper kan bild avfallssituatio-en av

erhållas.nen
Denna statistiktyp begärs också tillsynsmyndigheterna,av av

d.v.s. kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd och länsstyrelsen.
För dessa myndigheter utgör statistiken instrument förett be-att
döma redovisade företags situation, framförallt möjlig-men ger en
het till efterlysaatt varför vissa företag inte finns redovisade i den
inlämnade statistiken.

10. 1.5 Planering och fakturering

En viktig del i avfallets hantering är planering för avfallets insam-
ling och till slutligttransport omhändertagande. Det är avfallspro-
ducenten avgör avfallet skallsom vart Itransporteras. praktiken är
det kommunenentreprenören avgör valet.som

För rationell insamlingatt måste transporterna planeras så
de skeratt enligt fastställda regler till lägsta möjliga kostnad.men

Avfallet skall också till behandlingtransporteras på motsvarande
rationella sätt. För detta fordras vanligen mellanlagring fören att
kunna åstadkomma optimala transportkvantiteter. En viktig del i
denna planering är finna avsättningatt för avfallet på godkända
mottagningsanläggningar.

När transporten genomförts och avfallet behandlatsdeponerats
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fakturerasvilkadelposterna,olikadesammanställningsker aven
fallövrigaIfunktion.dennaharfall ordermottagareni detkunden

behand-ochentreprenörs-olikafrån dedebiteringsker separaten
omhändertagandetaktuellai det av-deltagit avlingsföretag som

fallet.

avfallmiljöfarligtTransport10.2 av

detellerkommunenavfallethämtasgodkäntsdeklaration avNär en
mångafinnsBeträffande transporternaavfallsbolaget.anlitade

ocksåfinnsdetvarutransporter,andramed menlikheter typer av
förordningaroch samtlagarpåberoendeskillnaderkaraktäristiska

särskildaavfall harMiljöfarligtsärdrag.speciellaavfallenspå
bliroftavidproblemen transporternagöregenskaper attsom

avfallet kanmiljöfarligaDetvid renvarutransporter.annorlunda än
Därtill kommerform.fasttillflytandefrånformeruppvisa alla

brand-oxiderande,frätandegiftigt,kanavfalletsjälva varasom
påkrav transport-ställerMFAkomplexitet hosDennafarligt etc.

ävenemballage,ochslangar mentankar,material såsom pumpar,
MFA-transporter.påsigspecialiseratföretagdepå som

äventransportform,vanligär menpå vägTanktransporter en
ochJärnvägstransporterförekommer.styckegodstransportochbulk-
tillmellanlagringsstationerfrån störreocksåskerfartygstransporter

behandlingsanläggningar.
tillvälslamsugareofta trans-siglämparMFAflytandeFör

föroreningarfastaförkänsligtmindreSugförfarandet ärporterna.
kankopplingarochslangarTankar,pumpning är.vadän t.ex.

detkemikalier. Närflertaletmotståndskraftigtmaterial motiutföras
emballage.plåtfatZOO-litersdominerarstyckegods somgäller

särskildenligtgodsfarligtalltid,interegel,MFA är mensom
skallADR-Senligtbestämmelsernainnebärlagstiftning. Det att

följdeshuvudregelADR-SOmemballage.ochfordonförtillämpas
skulle detemballagei mindreavfallolikaför sorterstransporter av
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bli orimligt krävande i fråga klassningsarbete, transportdoku-om
märkning Räddningsverketment, har därför utfärdatm.m. en

särskild föreskrift SRVFS 19892 är anpassad till transportsom av
MFA i mindre emballage. Den innebär förenklingar i de nämnda
avseendena. Ytterligare undantag från ADR-S regler gällerett
transportemballage där Räddningsverkets emballageregler trädde i
kraft under 1990. För avfallsändamål har verket godkänt för-en
längd övergångstid för vissa äldre emballagetyper t.0.mav
1992-12-31.

10.3 Lagring miljöfarligt. avfallav

Vid större mängder avfall kan ske direkt till behand-transport en
lingsanläggning. Men endast fåtal industrier upphov tillett ger

mängder MFAstora direkttransport till behandlingsanläggningatt är
interntiimöjlig. Industrin kan då lagra avfallet avvaktan på större

kvantiteter. Långt vanligare är dock förhållandet industrinatt
saknar lagringsutrymmen, har för små avfallsutrymmen eller att

medföravfallsmängderna förär små vilket alltför långa lagrings-
tider. För avfallslämnarna skall kunnaatt bli kvitt sitt MFA ut-
nyttjas därför regionala mellanlager som kan drivas kommunen-av
avfallsbolaget 5..eller någon entreprenör, Vid dessa lagrasetc
avfall från antal avlämnare,ett stort efter egenskaper ochsorterat
risker. När tillräckliga mängder samlats in dessa tilltransporteras
återvinning eller slutbehandling. Mellanlagring fyller också en
viktig uppgift i de fall för slutbehandling tillfälligt saknas.resurser
Mellanlagring kan omfatta tankar för avfallsolja,t.ex. fatlager,
tankar för olika flytande avfall, småkemikalier för ompackning-
emballering, containers, Lagren oftaär lokaliserade tillm.m.
industri- eller verksamhetsområden eller i anslutning till avfalls-

5 Mellanlager miljöfarligt avfall kräver tillstånd enligt miljö-av
skyddslagen.
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deponeringsplatser.
avfall görsmiljöfarligtförmellanlager enkommunalavissaVid

vattenkanskeVanligast är att separerarförbehandling. manviss
lagersådanavidhanteringenOmfattningenavfallsolja.från av

enkelfrånalltoch utgörstill plats enfrån platsstarktvarierar av
lagringsanlägg-ochförbehandlings-komplexarelativttilllageryta

kanaktiviteterexempel pålista utgörNedanstående somningar.
mellanlagringmedsambandiförekomma

mottagningskontroll0
analyserkemiskaO

omemballeringompackning,sortering,0
fordonbehållareläckandeuppställning0 av

akutplattortillhandahållande0 av
fordonstvättO

fat, kartongerstyckegodslagring, etc.0
plattorpåcontainer, etc.cisterner,ilagringbulklagring,O

förbehandling.0

lämpligellerbegränsadslutbehandling ärför omkapacitetenOm
långtids-behovdessutom attuppstårbehandlingsteknik saknas, av

ärlångtidslagerochmellanlagermellanGränsenavfallet.lagra
lagringenförmotivetDet är somskarp.intesjälvfallet snarare

före-avfallsbehandlarenHosbetraktas.skalllagrenhuravgör
avvaktaniformerolikailångvarigaellerkortvarigalagerkommer

behandling.förkapacitetledigpå t.ex.

Arbetsmiljöaspekter10.4

förhanteringsstegsamtligaidentifieras ikanSäkerhetsproblem
undervid transport,avfallslämnaren,avfall hosmiljöfarligt

behandling.slutligunderochmellanlagring
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10.4.1 Hos avfallslämnaren

All kvittblivning MFA förutsätter kunskapav avfallets bestånds-om
delar och egenskaper. Oavsett och hur avfallet uppkommitvar
borde det inte finnas någon bättreär skickad känna tillsom att
sammansättningen än producenten avfallet. Lagstiftningen lagenav

kemiska produkter ställerom därför krav på hanterare. De skall ha
fullständig kontroll över de kemikalier hanteras ända frånsom
inköpstillfállet till dess de skall lämna industrin säljbar produktsom
eller avfall.

Den grundläggande åtgärden för minimeraatt problem med
hantering MFA är minimering avfallsmängden.av Detta gällerav
även från arbetsmiljösynpunkt. Såväl det inre miljö-yttresom
skyddet skall därför prioritet åt förebyggande insatser.ge Utöver
uppgiften förebyggaatt uppkomsten MFA bör avfallsproducen-av

förterna ökad separeringsvara de olikaen avfallsslagav som
kan undvikas. Denna separering bör även omfatta MFA. En sådan
ökad separering i producentledet underlättar återvinning samt
minskar arbetsmiljö- och miljöproblemyttre i hanteringsled.senare

Men separering kräver också kunskapen hos de skallsom
hantera avfallet. Hos avfallsproducenten måste därför avvägningen
göras innan separering sker för undvikaen vissaatt hälsorisker på
grund komplicerad hantering iav kombinationmer med eventuella
bristande kunskaper.

l0.4.2 Vid transport

Ett avfall aktuelltär för kvittblivningsom måste på något sätt
transporteras bort till mottagarebehandling. Innan kantransporten
ske måste säkerhetsbedömning avfalleten göras. De faktorerav

framförallt måste bedömassom är

.är avfallet0 farligt gods enligt gällande transportlagstiftning

123



förväljas transportenskallfordonvilkenO typ av
fordonet utrustatskallhur0 vara

kontrol-avfalletkemikalienmotståndskraft motemballagetsärO
lerad

märkasavfalletemballagetskallhur0
ochtransportdokumentformitransporthandlingarvilka av0

lasten.medföljaskalltransportkort

deentydigt löperochklart sombesvarasfrågordessainteKan
emballagefelValrisk.olika moment avberörs entransportensav

kemi-utläckandemedmaterialetpåkemikalieangrepptillledakan
kanMFAkategorierÄven olikasamlastning avföljd.kalier avsom

valkanDessutomarbetsmiljösynpunkt. avfrånproblemutgöra ett
kunskapBristandeolyckor.allvarliga omtillledafordonfel sorts

räddningspersonalenförriskertillledadetäven storaavfallet kan
olycka.inträffadeventuellvid en

tillgängligafinnsuppgifterväsentligtdetolycka attärVid en
fram ärtagitstransportkortDe enskallhur somagera.manom

mellan-vidpersonalräddningspersonal, ettförvägledningviktig
MFA.slutbehandlarehosellerlager aven

mellanlagringVidl0.4.3

hurochförgrundtillliggaskallgodset varMärkningen senareav
kontroll mottagetförstaviktigtDet är att avskall lagras.avfallet en

Vidlossning.medsambandialltid skeremballageochavfall
finnsskyddsutrustningrättväsentligtocksådet attlossning är
gjortshabedömning mästeEnolycka.händelsetillgänglig i av

underlättaFöranläggningen. attinkommergodsetinnanredan
använtoftaEttanvändas.skyddskodermedkandetta systemett

skall märkas,godsethurtaladeklarationvarjepåär omattsystem
skyddskodockså meddeklarationsnummer,med utan enbarainte

utrustad.skallhurpersonalentillvägledning varamanomgersom
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Under tiden avfall befinner sig påett mellanlager detärett
Ävenväsentligt tillsyn sker rutinmässigt.att emballageett utom ser

i skick vid mottagningenatt kan detgott mycket väl springavara
läck under lagertiden. Om läckage uppstår när anläggningenett är
obemannad måste utsläppet kunna samlas Extra krav påstoraupp.
kontroll bör ställas då lagring sker i tankar eller cisterner. Områden
för mellanlagring MFA bör denna anledning förses medav av
avloppsbrunnar med avstängningsventiler anslutna tillsamt vara

reningsverk.separat
Det är väsentligt vid inplacering godskemikalieratt i ettav

mellanlager tänka på ämnen kraftigtatt med varandrasom reagerar
hålls åtskilda. Likaså bör särskilt beakta ämnen klassasattman som

gifter kräver säkerhetsrutiner vadsom gäller förvaring.extra Om
kemikalie dessutom är klassaden krävs i vissa fallsom cancerogen

tillstånd från Arbetarskyddstyrelsen få hantera denna.att
Hanteringsföreskrifterna är mycket viktiga för att garantera

säkra rutiner. Det är också krav ställs både yrkesinpektio-som av
och länsstyrelserna vid drift mellanlagernen för MFA.ettav

Storleken och utformningen dessa mellanlager kan variera.av
Denna variation medför kontrollen försvåras.att Från miljö-yttre
synpunkt kan SNVs allmänna råd för anläggningskontroll enligt
miljöskyddslagen användas. Utöver de generella bestämmelserna i
arbets-, miljö- och kemikalielagstiftningen finns avfall iomnämnt
ASS föreskrift farliga ämnen, någon specifik föreskriftom men om
MFA finns inte.

I flera fall finns lokalt utformade instruktioner. Större an-
läggningar har i regel fungerande mottagning, sortering ochen
lagring från arbetsmiljösynpunkt.sett Exempel på problem kan

dålig överensstämmelse mellan avfallsdeklarationervara och fak-
tiskt innehåll. Dessa problem härrör från tidigare led i avfalls-
kedjan. Vissa mellanlagringsstationer kan även ha brister vad gäller
lagringsrutiner, ventilation och allmän tillsyn.
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behandlingVid10.4.4

MFAmellanlagringvidriskerharvadFörutom sagts avomsom
omhänderta-slutligainför detkritiskatillkommer momentett par

innehållskontrollanalys innangenomgåAvfallet måstegandet. en
avfalletdettaviktigtSpeciellt ärbehandling.vidare tilldet går om

oförsiktigtEtt öpp-avfall innan detmedblandas annat processas.
exponeringofrivilligförpersonalenemballaget kan utsättanande av

föremål,främmandefat,överfylldaProblemeninnehållet. avserav
bristermärkningen. Dessaivissa bristeremballage ochdåligt

fortsatta be-vid denolycksriskerochhanteringsproblemskapar
grundlägg-såledesförbehandling ärbättrehandlingen. Behovet av

ande.
själv-uppståravfalletbehandlingensjälvasamband medI av

förknippat medoch ärolika riskmomentfallet rad ettvarsomen
problemsärskilttillämpas. Ettbehandlingsteknikspecielladen som

kvicksil-hanteringlagring ocharbetsmiljörisker utgörmed t.exav

ver.
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611 BEHANDLING AV MFA

ll.l Det miljöfarliga avfallets egenskaper

Miljöfarligt avfall fastär eller flytande avfall på grundsom av
avfallets sammansättning och egenskaper måste omhändertas på ett
speciellt försätt undvika kort- eller långsiktigaatt skador i miljön.
Oberoende miljöfarligadet avfallet skall upparbetas, återvinnas,om
behandlas, destrueras eller deponeras bör detta ske i säkra anlägg-
ningar med bästa teknik.

förordningenI miljöfarligt avfall indelas det miljöfarligaom
avfallet i 12 huvudgrupper efter flera principer såsom kemisk
sammansättning, användningsområde eller bransch. Det miljöfarliga
avfallet är således samlingsbegrepp för olikaett avfallstyper som
varierar mycket vad gäller sammansättning, innehåll miljöskad-av
liga komponenter och egenskaper. Därför krävs också olika meto-
der för omhändertagandet miljöfarligt avfall beroende påav av-
fallstyp.

Det miljöfarliga avfallet kan frånutgöra allt homogena process-
avfall i form slam, fast material, brand-, explosionsfarliga ochav
korrosiva vätskor till enskilda produkter, såsom febertermometrar
och elapparater med innehåll ämnen klassats miljöfarli-av som som
ga.

De metoder finns för omhändertagande miljöfarligtsom av
avfall syftar till utvinna komponenter avfalletatt för återan-ur
vändning, destruera farliga komponenteratt eller på sätt be-annat
handla avfallet så det blir mindre skadligtatt för miljön. En be-
skrivning omhändertagande miljöfarligt avfall kan indelas iav av

6 Avsnittet bygger i delar på PM från Naturvårdsverketstora en
21den februari 1992 Behandling miljâifztrligt avfall.om av
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deponering.behandling ochåtervinning,huvudgrupper;tre
givetvisutesluteromhändertagandetillolika vägarDessa tre

omhän-avfalletsiolikadeSnarare kan stegvarandra.inte somses
restproduktÄven alltidskapasåtervinnsavfalletdertagande. enom

deponeras.slutligeneventuelltförbehandlasmåstesedan attsom
olika sättbeskrivning attöversiktligskallFöljande avenses som

återvinning,förbehandling,avfallmiljöfarligtomhändertaga genom
deponering.behandling eller

avfallFörbehandling1.2l av

miljöfarliga komponenter-deliggermängd avfallstyperFör storen
förorenadematerial,övrigt inerti imängder t.ex.i små ettna

syftaravfallmiljöfarligtFörbehandlingeller jord.slam avvatten,
slutligtlämplig förform äravfallet tillöverföratilldå att somen

koncentreringåtervinningomhändertagande eller genom t.ex. av
homogenisering.avfallet eller

vattenlösningarkoncentrerastungmetallerExempelvis kan ur
avskiljesmetallernadärsulfidfállning,hydroxid- eller urgenom

Slutpro-metallföreningar.filtreringsbarasvårlösligalösningen som
ikoncentrerademetallernamiljöfarligaoch deblirdukten vatten

med hjälpavskiljasMetaller kan ävenfilterkakor. vatten avur
jonbytarmetoderelektrolys, etc.

behand-flerabehövas,koncentrering kaninte baraMen en
förmöjligt attavfallet såärlingsmetoder kräver ensartatatt som

kanFörbehandlingsmetoderske.skall kunnadestrueringeffektiv
Effektiviteten hos deavfallet.homogeniseratillsyftadärför att

variationer ialltförförsämrasbehandlingsmetoder storaflesta av
Vidavfallet.sammansättningen hosfysikaliskakemiska ellerden

ställsförbränning storaorganiskt MFA t.ex.destruktion genomav
kontrol-påställer kravdestruktionBiologiskhomogenitet.påkrav

beståndsdelarhämmandehaltenavfallssammansättning därlerad av
balanseras.måsteämnennedbrytbaraoch
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Återvinning11.3 avfallav

Tekniker för återvinning kan delas in i två olika kategorier de-
syftar till materialåtervinning ochsom de syftar till energiåter-som

vinning. Med materialåtervinning metoder syftar tillavses attsom
utvinna ämnen eller framställa produkter. Med energiåtervin-nya
ning metoder där avfallet användsavses energikälla i olikasom
förbränningssystem.

Strävan i behandlingen avfall bör möjliggöra materi-av attvara
alåtervinning. När det gäller miljöfarligt avfall är de flesta utveckla-
de tekniker inriktade på återvinning det organiska avfallet. Somav
exempel kan nämnas återvinning avfallsolja och lösningsmedelav

olika metodergenom värmebehandlingt.ex. och destillering.av
När det gäller återvinning det oorganiska avfallet är bildenav

komplex. För detta miljöfarligamera avfall inteär alltid återvinning
det bästa alternativet. När det gäller användningen vissa tung-av
metaller och kemikalier avsiktenär på sikt begränsaatt eller elimi-

användningen dessa. Frågeställningennera då uppstårav ärsom om
inte säker förvaring avfallet är bättreen alternativettav än åter-
vinning. Ett sådant val kan dessutom motiverat utifrån devara
svåra arbetsmiljörisker är förknippade med hanteringsom tung-av
metaller.

1 1.4 Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder för miljöfarligt avfall delas ofta mycket grovt
in i termisk, kemiskt-fysikalisk respektive biologisk behandling.

11.4.1 Termisk destruktion

Den vanligaste termiska behandlingsformen för organiskt MFA är
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roterugnhögtemperaturanläggningariFörbränningförbränning.
omhändertagandeslutligtföralternativprioriteratvaritlängehar ett

átervinns.inteavfallmiljöfarligtorganiskt somav
kolväteföreningarsåtillförs attinnebärFörbränning att syre

förbränningspro-fri ivärmeenergin släppssamtidigtoxiderar som
För1100-1300 C°på överbehövsNormalt temperaturencessen.

snabbtsåskall skesyrekällaoxidationsprocessen luftmed somatt
organisktförbränning brytsVid dennaförbränning.den benämnsatt

iaskanupphettningVidochkoldioxidned till vatten. avavfall
bildarreaktionerelleroxidationsker somförbränningsprocessen

gåendelångtGenomtungmetaller.dellättflyktiga salter enav
kväveoxider,svaveldioxider,stoft,utsläppenrökgasrening kan av

reduceras.metallerandraochkvicksilverdioxinerväteklorid, samt
utsläppendockförbränning är attmednackdelarnade störstaEn av

atmosfären.isträckorlångaspridaskanluftentill
påkoncentrerasförbränningstekniken attVidareutvecklingen av

luftutsläppenpåminskaförbränningseffekten,själva attförbättra
minskametodermed olikaochrökgasreningavancerad attgenom

plas-smält ochOlikafarlighet.bottenslaggensochflygaskanspå
tillfredstäl-fördockvilkautveckling,underfinns enmaprocesser

utvecklingsarbete.ochforsknings-fortsattekonomi kräverlande
förbränningtillmetoderalternativapyrolyseller ärFörgasning
i MFA.askbeståndsdelarnamaterial frånorganisktskiljaför att

Vidsyretillförsel.avfalletupphettninginnebär utanPyrolys av
material.organisktallthuvudsakiC°600 förgasastillupphettning

mycketsigi ärtjärprodukterinnehållerpyrolysgasenMen som
miljöfarliga.

behandlingsmetoderKemiskt-fysikaliska.4.2l 1

avfalletsändrasyftar tillbehandlingsmetoder attKemiskt-fysikaliska
kemisk-påexempelEttegenskaper.fysikaliskaochellerkemiska

ytbehandlingsbadbehandlingbehandlingfysikalisk är suraav
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neutralisering och utfállning tungmetaller till metall-genom av
hydroxidslam.

Kemiskt-fysikaliska metoder kan vidareutvecklas i sin tekniska
utformning så de är anpassade efter avfallets egenskaper.att För att
sådan utformning skall möjlig bör avfall med olika egenskapervara
hållas isär och avfallet så koncentrerat möjligt för attvara som
optimera behandlingen.

Vid solidifiering eller Stabilisering förändras avfallets egenska-
antingen avfallet gjuts i fastatt matris,per exempel-genom en

vis eller överföra de ingåendecement, miljöfarligaattgenom
komponenter till kemiskt stabil form. Solidiñering ochen mer
Stabilisering används metoder före deponering. Genomsom atten
föroreningarna blir mindre tillgängliga för utlakning förhindras eller
fördröjs spridning dessa till omgivande miljö.en av

l 1.4.3 Biologiska metoder

Biologiska metoder för destruktion organiska komponenterav
innebär mikroorganismer bryter ned organiskaatt komponenter i
avfallet. Behandling fast avfall sker vanligtvis i biologiskaav
bäddar, medan flytande avfall kan behandlas i bioreaktorer eller
satsvis efter uppsugning i fast material. Exempelvis kan förorenad
jord behandlas lakning och därpå följande biologisk ned-genom
brytning i bioreaktorer föroreningarna i lakvätskan. Dessaav
metoder beräknas få ökad betydelse i framtiden särskilt vid be-
handling förorenad jord och avloppsvatten.av

l 1.4.4 Deponering

Trots behandling eller återvinning kommer alltid oorganisk resten
behöva deponerasatt även denna del bör hållas så litenom som

möjligt så avfallsproblemen inte efterlämnasatt till kommande
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föro-framtidaavfall byggsGenom deponeragenerationer. att en
deponi såutformaviktigtDärför detreningspotential är att enupp.
minimal,föroreningspotential bliroundvikligafrån dennahotetatt

långtidsperspektiv.iäven ettsett
förvaringtillfälligegentligendeponering betyderTermen av

förvaring.slutligi betydelsenanvänds ävenavfall begreppetmen
eller riskenexponeringen,syftar tilldeponeringTekniken kring att
Deponer-minimeras.skallfarligaexponering, de ämnenaför av

permeabilitetlågåstadkomma sätilldärföringstekniken strävar att
därmed urlak-ochvattengenomströmningenmöjligt, dvs. attsom

Avfallet förvarasmöjligt.litenblir såningen giftiga ämnen somav
inneslutningar.dräneringar ochtätskikt,skyddat av

i Sverigeomhändertagande11.5 Slutligt

flera NedanSverige idag på sätt.avfall iMiljöfarligt omhändertas
utifrånmiljöfarligt avfallomhändertagandetslutligaindelas det av

administrativa grunder

behandlings-SAKAB eller hosomhändertagande hosSlutligtO
särskilt tillståndföretag med

industrianläggtilli anslutningomhändertagandeSlutligt0 annan
avfallet uppkommeri den anläggning därning eller

omhändertagande utomlandsSlutligt export.0 genom

behandlingstillstândmedFöretagl 1 .5.1

avfall krävsmiljöfarligtomhändertayrkesmässigt få slutligtFör att
tillståndspecielltmiljöskyddslagenenligtprövningförutom ett

avfall.miljöfarligtförordningenenligt om
stycket12 § förstatillstånd enligtgenerelltharSAKAB ett



förordningen miljöfarligt avfall slutligt omhänderta miljöfarligtatt
avfall. SAKAB 40 000 eller cirka 10 15%tar emot dentonca av-
totala mängden miljöfarligt avfall slutligt omhändertas externt.som
SAKAB intar särställning i svensk MFA-hanteringen attgenom

Sveriges enda centrala förbränningsanläggning för miljöfarligtvara
avfall. Förbränningsanläggningen, består roterugnsom av en
utrustad med halvtorr skrubber och elfilter, i drift 1983.ett togs
Från hösten 1990 är rökgasreningen kompletterad med textiltett
spärrfilter. SAKAB har också våtkemisk anläggning och deponi-en

för metallhydroxidslam.er
SAKAB även sådant miljöfarligttar avfallemot för vilka om-

händertagandemetoder saknas, kvicksilverhaltiga batterier,ex.
Detta avfall lagras för närvarande.m.m.

Övriga anläggningar har tillstånd omhänderta avfall ärattsom
ofta inriktade på behandling särskilt avfallsslag eller mindreettav
volymer. Flera företag och behandlartar speciellaemot typer av
miljöfarligt avfall såsom ñxeringsbad, visst oljeavfall, ochsura
alkaliska avfall, cyanidhaltiga bad och amalgamavfall.

1 Sverige finns 30-tal företag med tillståndett 12enligt § andra
stycket FMFA slutligt omhänderta miljöfarligtatt avfall. Några ex-
empel på företag behandlar MFA ärsom

Boliden Bergsöe i Landskrona Nordensär enda sekundärsmältverk
insamlade blybatteriertar föremot återvinningsom bly.av

Cementa AB i Degerhamn behandlar fårgrester och lösningsmedels-
kolavfall förbränning i ersättning förgenom cementugn ochsom

olja.

Cementa Miljöteknik AB har byggt organisation beståendeupp en av
flera företag. Leto Industriåtervinning iAB Värnamo behandlar
fárg-, lackrester destillation fárg-etc. och lösningsmed-genom av
len. Skandinaviska Oljecentralen i Jönköping spillolja påtar emot
fat och rekonditionerar faten. Scanfuel i Halmstad arbetar med
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begagnadeeldningsoljerester,avfallsolja d.v.såtervinning av
emulsioner.ochsmörjoljor

åför-Debetbad.förbrukadeomhändertarKumlaiABFerriklor
fáll-framställningvidråvaraanvänds avbetbadenbrukade som ai

ningskemikalier.

ochGRAAB-KEMI emottar om-finnsGöteborgsregionen somI
avfallsslagVissaavfall. tasmiljöfarligtmängderhändertar större
oljeåtervinningföranläggningarGRAAB-KEMIsihand egnaom

avskiljsoljemottagningsanläggningenIbehandling.våtkemiskoch
sedimentolja ochvarefter separerasi oljan,föremål vatten,fasta

behandlingsanläggningen ut-vâtkemiskauppvärmning. Igenom
dotterföretagetIavvattningsoperationer.ochneutralisations-nyttjas

flotationsanläggningar.ioljeavfallbehandlasGöteborgiCiclean
kemiskreningsanläggningarmottagnings- ochharCiclean

Andraoljeförorenatförfállningflotationsandfilter vatten. av-
behandlingsföretagandraellerSAKABtillfallsslag transporteras

omhändertagande.slutligtåtervinning ellerför

i sinoljeemulsioneromhändertari KilstaABSteel KilstaOvako
ångcentral.iförbrännsoljanoljespaltningsanläggning där en

nickelkadmiuminsamladeOskarshamniNife AB emotSAB tar -
Återvinningen skeråtervinning.tillgår enbatterier genomsom

processanläggning därkemiskdestillation samtugnsprocess
pulvermate-ochslamñlterpressatåtervinnsnickelkadmium och ur

rial.

stoftmetallerutvinnerLandskronaiAB genom enScan Dust ur
ärmetalloxidstoft. Processenbl.aFöretagetplasmaprocess. emottar

ochmetall-frånavfallstoft ochmetallerutvinnaförutformad att ur
plasmageneratorer,bl.abestårAnläggningenstålindustrin. av

gasreningsutrustning.avkylning ochförkondensor
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Stena Scanfors i Falkenberg omhändertar fixeringsbad och stâlulls-
behållare elektrolysbehandling.genom en

Structo Dom Europe AB, i Storfors, omhändertar förbrukad svavel-
för återvinning våtkemisk behandling neutralisa-syra genom genom

tions- och fállningsoperationer.

Amalgamavfall från tandläkarmottagningar Swedentas emot av
Recycling iAB Urshult. Tömning sker avskiljarnas innehåll,av
varefter amalgamavfallet och sänds vidare för upparbet-separeras
ning.

l 1 .5.2 Industrins interna omhändertagande

När slutligt omhändertagande miljöfarligt avfall sker i anslutningav
till den anläggning där avfallet uppkommer krävs inget speciellt
tillstånd enligt förordningen miljöfarligt avfall. Behandlingstek-om
niken prövas enligt miljöskyddslagen för varje enskild anläggning.

Möjligheten finns också för industriföretag i anläggningatt egen
behandla MFA uppstått hos företag, under förut-ettsom annat
sättning industriföretaget endastatt utnyttjar mindre del sinen av
kapacitet för sådan behandling enligt l7 § förordningen miljö-om
farligt avfall.

Statens naturvårdsverk genomförde rikstäckande inventeringar
under åren 1976, 1978 1980och avseende mängden miljöfarligt
avfall i Sverige. Av dessa inventeringar framgick tredjedelatt ca en

mängden producerat miljöfarligt avfall omhändertogsav internt av
industrin. Någon sammanställning vilka behandlingsmetoderav som
används har inte företagits.
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avfallmiljöfarligtExport11.5.3 av

finnasmåsteanläggningarländerflestade attaccepteratDet är av
kanavfall tasalltomfattningi sådanlandet genererasinom att som

mycketmängdermindrevissaiblanddet finnsMenomhand. av
högkloreradeandraochPCB-avfallavfall,svårbehandlat t.ex.

behand-speciellasåkräverkvicksilveravfallavfallsslag, etc. som
ekonomiskafå attsvårtdet kanlingsresurser att resurseratt vara

ovanligtintedärförland. Det är atti varjeanläggningbygga enupp
Sveriges be-tillmed hänsynmotiveradMFA kanexport varaav
olikaför allaanläggningardriva typermöjlighetergränsade avatt

MFA.
avfallmiljöfarligt ärsvensktförexportländernavanligasteDe

År 1990 dengickHolland.ochEnglandDanmark,Tyskland,
tillmaterialåtervinning,form90 % till någondelen castörsta av

råmate-användsavfallblyinnehållandeochexempel zink- somsom
rial i andra processer.

omhändertagandei dagensBrister11.6

MFAomhändertagandedet gällerfinnsbrister närDe avsom
omhän-kvalitet ibristandeävenbristandeutgörs menresurserav

brister.sådanaexempel påendastFöljandedertagandet. är
miljöfarligtvissaförbehandlingsresursersaknas typerIdag av

klassi-gränsfall vidutgöravfallstyperförExempelvisavfall. som
därför kanbedömningenavfall och därmiljöfarligtficeringen som

flytande ochsiglandet. Det rörinomolika länmellanvariera om
ridâvattensåsomtungmetaller,halteravfall med lägrefast t.ex.av

avfall är be-dessamångaFörfárgavfallfrån sprutboxar, avm.m.
Pris-deponin.lokalaeller denSAKABoftahandlingsalternativen

tilllederdärvid vilketbliromhändertagandetskillnaden i stor
kostnads-för dennamotivenmiljömässigaeftersom demissnöje,
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krävande särbehandling dessa avfall inte alltid uppenbara förärav
avfallsproducenten.

Övriga exempel på bristande behandlingsresurser exempelvisär
regionala och lokala behandlingsalternativ för förorenadebl.a.
jordar. Avsaknaden behandlingsresurser för dessa beror framförav
allt på upptäckten förorenade markområdenatt och sediment ochav
läckande gamla avfallstippar skett under år och kun-attsenare
skapen hur dessa problem bäst ska lösas fortfarande brist-ärom
fallig. Metoder håller på utvecklas både och inom landet,att utom
men någon generell metod finns inte. Metoderna måste utvecklas
och till förorenad jord.typanpassas av

Kvicksilverhaltigt avfall lagras idag på SAKAB i avvaktan på
framtida behandling. Naturvårdsverket har regeringen fått iav upp-
drag utreda och till den 1 oktober 1992att redovisa miljöriktigtett
omhändertagande kvicksilverhaltiga produkter.av

Men även för de avfallsslag behandlas miljöfarligtsom som
avfall sker inte alltid den behandling kvalitativt densettsom vore
bästa. Ett särskilt problemområde utgör omhändertagande av av-
fallsolja. För närvarande konverteras den Omhändertagna avfallsol-
jan till eldningsolja, det sker ingen regenerering till basoljamen ny
smörjolja i Sverige. Av övrig avfallsolja förbränns del inomen
industrin eget omhändertagande medan del förbränns okontrol-en
lerat, sannolikt i bilverkstäder, bensinstationer, åkerier, växthus,
villor och småindustri.

Dessutom omhändertas del oljeavfall på mindre kvalifice-etten
sätt, nämligen separeringrat vid uppvärmning. Vattenfasengenom

därvid från oljan, många föroreningar finns kvar isepareras men
oljefasen, dock inte längre klassificeras MFA. Denna kon-som som
verterade eldningsolja får endast förbrännas i därtill avsedd och
prövad anläggning med höggradig rökgasrening. Eftersom denna
konverterade olja betraktas miljöfarligt avfall kan dennasom
okontrollerat exporteras.

Ett problemen vid behandlingen avfallsoljan är dennaav attav
ofta blandningär avfallsoljor från skilda verksamheter ochen av
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olikahållaAttmångfald olika ämnen.innehållerdärigenom en
behandling.braförviktdärföråtskildaavfallsoljor är stor enav

innehållmedverkstadsoljoravfallsoljor,besvärligaSärskilt avt.ex.
intebörtillsatser,olikaocholjeemulsionskoncentratklorparaffmer,
medanläggningellerSAKABhosförbrännasupparbetas annanutan

avfallsoljor-olikadehållatillstånd. Attutrustning ochmotsvarande
slutligttill rättdemmöjligheternaocksååtskilda ökar att styrana

förutsätt-finnsdetNaturvårdsverket attomhändertagande. anser
avfallsoljeproblematikenmedtillrättakommaningar genomatt

Enbehandling.efterföljandespilloljan ochinsamlingeffektivare av
styrmedelekonomiskainförandeangåendeförtsdiskussion har av 2

1föravfalloljaninlämnatillavfallsproducenten lförmåför attatt
omhändertagande. å

Även problem. Idagavfallmiljöfarligt utgördeponering av i
Naturvårdsver-enligtSAKABinommetallhydroxidslamdeponeras

Även Riktlin-riktlinjer.använder dessaindustrin1092.PMkets
endastslutförvar,förgällainte tänkta utanjerna ett som enär att

eventuellinförmetallhydroxidslammetförvaringtillfällig enav
därförDeponering är ettmetallerna.återvinningframtida om-av

speciellaskallmångaärutvecklas. Frågornaråde behöversom -
föro-olikasprider sighuravfall deponeras,ställas påkrav som

snabbt, huroch hurgrundvattenjord ochi olikareningar typer av
börhurlångsammare utsläpp,mindremiljönpåverkas enav

ochbåde idagsäkerförlämpligast utformasdeponering att vara
användastäckskikt börvilka och etc.imorgon, tät-

ochbehandlingsresurserFramtida1.71

metoder

pågåttavfallsolidifieringkringundersökningarSverige harI av
solidifi-kringsamarbete1989 startadePâ höstenunder flera år. ett

avfallsbolagenkommunaladespecialavfall mellans.k.ering av
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GRAAB-KEMI, SYSAV, Vafab och Cementa Miljöteknik AB. I
projektet involverades industrieräven i respektive regioner. Terra-

AB anlitades i projektarbetet Finansiärertema för projektet har
varit stiftelsen REFORSK, GRAAB-KEMI, SYSAV, Vafab, Ce-

Miljöteknik industrier i huvudmännensmenta regioner.samt
Med solidifiering i detta sammanhang tillverka fastaattmenas

kroppar avfall sedan deponeras eller låta betonglik-av attsom en
nande slurry härda i deponi. I projektet har antal specialavfalletten
solidiñerats så härdad tät erhållits.att Additivet har variten massa

specialcement. I projektetett har också prövats avdrivnings-en
eliminerateknik i syfte flyktiga föreningar föreatt solidifieringen.

Omfattande laboratorie- och fziltundersökningar har utförts. Meto-
den har enligt Terratema efterhand i olika projekt visat sig flerage
fördelar från deponeringssynpunkt, bl.a. liten utlakning förore-av
ningar.

Avfall solidifierats i Sverige rökgasreningsaskorär frånsom av-
fallsförbränning, metallhydroxidavfall och antal industriavfallett
fargslam, sliprester, m.m. Dessutom kan avfall som annars
behöver särskild behandling blandas in i avfallsmassan, ridå-t.ex.

från sprutboxar.vatten
Det förekommer även ytterligare utredningsarbeten vad gäller

deponering bl.a. miljöfarligt avfall. Olika filosofier angåendeav
deponering finns och tekniker inomprövas och landet förnya utom

förhindra spridning föroreningaratt från deponi. Somen av en
exempel på sådant arbete i Sverige kan nämnas förslag tillatt ett

bergdeponi tagits fram för förvaringtorr bl. kvicksilverhaltigaav a.
batterier. Vidare pågår pilotprojekt för täta gamla gruvavfalls-att
upplag, dvs. tätning skall föroreningarna förhindrasgenom att
tvättas Erhållna kunskaperut från pilotprojektenregnvattnet.av
kan komma till förgodo all deponering i framtiden.typ av

Cementa AB har ansökt tillstånd till verksamhet vidom ny
anläggningen Scanfuel. Genom nyutvecklad teknik bygger påsom
extraktion, separation, avdrivning och solidifiering skall bl. a.
organiska restprodukter lösningsmedel, lack,fárg, lim, oljeproduk-
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lättbränsle ochdvstill bränsle,filtermassor konverterasochter
deponerasfråncoke. Resternafuelfast bränsle processenett

haravfallorganiskt ettkandetta sättsolidifiering. På somgenom
ibränsleanvändasdirekt kanintevärmevärde,högt somsommen

partiklar,fastainnnehållsittgrundindustriprocess pånågon avav
behandlingselektivEnutnyttjas.ändåhalogener,ochmetaller av

materialåtervinningmöjliggöra t.ex.kan ävenolika avfallstyper av
fárgpigment.

utvecklingsprojektfleragenomföraSAKABVidare attavser
termiskföranläggningplanerar19921994. SAKABunder åren en

PCB-föravdrivningsanläggningjord,förorenadbehandling enav
avfall,för flytandevattenbehandlingsanläggningavfall, enen

tomemballage,förorenadefragmenteringanläggning för an-enav
metoder förutvecklingCF C ochför destruktionläggning om-avav

kvicksilveravfall.händertagande av
avfall ochmiljöfarligtomhändertagandeförmetoderFlera av

industrininomutveckling bl.a.finns underjordmassorförorenade
privataochkommunalahos regionalaingenjörsfirmor,hosoch

naturvetenskapligahögskolorna och på andrapåavfallsbolag och
bl.a. Nyprojektstöder vissainstitut. Naturvårdsverket genom

i sin andraREFORSK stöderTeknik-bidrag. NUTEK och tur
utvecklingsprojekt.
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12 KLASSIFICERIN G AV

ÖFMILJ AVFALL7ARLIGT

12. l Den vägledande förteckningen

Naturvårdsverkets vägledande förteckning har central roll nären
det gäller bedöma ochatt tolka vilka avfallsslag skall klassifi-som

miljöfarligt avfall. Denceras förstasom vägledande förteckningen
över miljöfarligt avfall kom 1975. Denna 1986ersattes av en ny
vägledande förteckning Miljöfarligt avfall, vägledande förteck-
ning har allmännastatus råd.som som

Den vägledande förteckningen utgörs exempellista päav en
avfall är miljöfarligt avfall ochsom skall hanteras och behand-som
las enligt förordningen miljöfarligt avfall. Förteckningenom är
uppbyggd kring de tolv slagen miljöfarligt avfall iav som anges
förordningen.

I inledningen till den vägledande förteckningen Någonanges
definition avfall finns inte i någon författningav i vårt land. Natur-
vårdsverket vill dock allmänt råd i vad gäller tillämpningensom av
förordningen miljöfarligt avfall anföra kemiskaom produkteratt av
följande slag bör betraktas avfall, nämligen material,som råvaror,
produkter, mellanprodukter, biprodukter och hjälpkemikalier, som
har förorenats eller förstörts eller längre brukbaraär för ur-

7 Texten är delvis baserad Studie rörande klassificering av
miljöfarligt avfall Jan-Olov Sundqvist, IVL, 1991. Studien har
utförts på uppdrag Naturvårdsverket, studienav Klassifice-samt
ring MFA MIFAS-rapport påav uppdrag Naturvårdsverket,av
juni 1991.

3 Naturvårdverkets Allmänna Råd 857 Miljöfarligt avfall -vägledande förteckning.
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skälandrahanterarenändamål ellerlikartat avsprungligt eller som
kvitt.bliönskar

uppgifter,kvantitativafåtalendastinnehåller ettFörteckningen
närbedömaförledningtill atthaltgränsermängdgränser, m.m.som

förordningen.omfattasavfallett av

förteck-vägledandedenanvändaAtt12.2

ningen

klassiñce-iverktygviktigtutgörförteckningen ettvägledandeDen
avfall.miljöfarligthanteringenochadministrationenringen, av

beskrivas påschematisktkanklassificeringvidTillvägagångssättet

följande sätt

avfallsbolaget.ellerkommunenkontaktarAvfallsproducenten0

lämnas.avfalletdeklarationformNågon avav

miljöfar-avfallet ärbedömeravfallsbolagetellerKommunen om0
avfall.ligt

klassificerasskallavfalletvilkentillfallet avgörssåOm är grupp
denbedömning utgörFörförteckningen.vägledandeenligt den

upplysningarflerOmgrund.avfallsdeklarationenlämnade en
besöktelefonkontakt ellerskaffasdessakan genombehövs genom

kan hämtasuppgifter t.ex.Dessaavfallsproducenten. pro-urhos
analyser.kompletterandeduktinformation eller genom

kommu-rådgörklassificerasskallavfalletoklart hurdetOm är0
läns-hälsoskyddsnämnden,ochmiljö-mednenavfallsbolaget

avfallsen-naturvårdsverketmiljövårdsenheten ellerstyrelsen

heten.
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denI vägledande förteckningen står angivet för avgöra huratt att
avfallet i tveksamma fall skall klassas får avfallsproducent och
tillsynsmyndigheter försöka bedöma avfallet kan skador ellerom ge
innebära fara eller risk för människa och miljö. Hur görman
varierar i landet. Klassificeringenrunt miljöfarligt avfallom som
kan i de flesta fall göras ingående analysdata.utan Kännedom om
uppkomstsätt och huvudbeståndsdelar räcker ofta för klassificering
med den vägledande förteckningen grund.som

I vissa fall kan sammansättningen okänd eller haltenvara
miljöfarliga komponenter så låg närmare bestämningattvara av
avfallets sammansättning erfordras för klassificeringen. Vilka
uppgifter sammansättningen erfordras beror ocksåom påsom
behandlingsmetod. Ofta efterfrågas då någon särskild miljöstörande
komponent antingen påverkar behandlingsprocessenssom ekonomi
eller tekniskt eller tillståndsmässigt kan begränsasom kapaciteten. I
många fall måste gå flera längre och utifrån avfalletsstegman
sammansättning och egenskaperantagna göra bedömningen av
avfallets farlighet.

När klassiñceringen0 gjordär avgörs hur och avfallet skallvar
behandlas.

l princip är det avfallsproducenten är ansvarig för detta val. Isom
praktiken detär kommunen eller avfallsbolaget gör valet påsom

fordrasuppdrag avfallsproducenten. För miljöfarligt avfallav då
vidare kontakter mellan kommunavfallsbolag och behandlingsförc-

bl.a. vidarebefordrastag, avfallsdeklarationerna till behandlings-
företaget, skall godkänna kan avfalletsom att ta emotman samt
vanligen sätt, tid och plats för mottagning avfallet.av



vägledandemed denProblem12.3

förteckningen

arbetarDeomdiskuterad.förteckningen är somvägledandeDen
ochmyndigheteravfallsbolag,avfallklassificeramed t.ex.att

förteck-med hurprobleminföriblandavfallsproducenter ställs

tolkas.skallningen
låtit göraNaturvårdsverketdetta har enbakgrundMot av

denmedförknippadeproblem är nuvaran-olikagenomgång somav
Dennaavfall.miljöfarligt ut-förteckningen övervägledandede

punkterföljandemedsammanfattasredning kan

vad ärbedömaförkriteriergrundläggande att somsaknasDet0
avfall.miljöfarligt

klassifice-underlättaförefterfrågashaltgränser attochMängd-0
enhetligaretillinstrumentfåförochavfallet ettringen att enav

landet.bedömning över

intemiljöfarligt stårklassificerasbordeavfallFlera somO som
klassifi-svårapå andra sätteller attärförteckningen,inämnda

formuleringar.oklaragrundpå avcera

inämndablivitavfallsslagolikaexempel påHär några somges
frånoljefilterkring MFAklassificeringsproblemsamband med

avfett-vattenbaseradeemulsioner,ocholjorvegetabiliskabilar,
asfalts-asfaltsprodukter,asfalt,oljeavskiljare,frånoljaningsbad,

frånoljehaltigtoljeemulsioner, vattenunderredsmassor,emulsioner,
Avfallavfallsolja.konverteradåtervunnenbrandövningsplatser,

Andrakvicksilverlampor.ochlysrörkvicksilverinnehåller t.exsom
från rökgas-stoftflygaska ochbilar,frånkatalysatorerexempel är

asbetstavfalltomeballage,jordar,förorenaderening, m.m.

144



Oklarheter finns iO avgränsningen mellan miljöfarligt avfall och
övrigt avfall.

Det finns avfall inte klassificeras miljöfarligt avfall,som som men
ändå på grund sina egenskaper inte kan eller bör behandlas påav

sätt övrigt avfall hushållsavfall, industriavfall m.m.samma som
eller släppas i avloppet. Dessa avfall kallas vanligen för gråzonsav-
fall. Idag är gränserna mellan miljöfarligt avfall och gråzonsavfallet
oklara.

12.4 Uppdatering den vägledandeav

förteckningen

Utifrån den nämnda problemgenomgången arbetar Naturvårds-ovan
verket med revidera den vägledande förteckningen.att Ett färdigt
förslag till vägledande förteckning planeras klarten ny vara som-

1992 för eventuellt börja fr.0.mgälla januariatt 1993.maren
Revideringen förteckningen syftar till del tillstorav att upp-

datera och bättre klarlägga gränserna för vilka avfallsslag börsom
ingå inom för nuvarande förordning för miljöfarligt avfall.ramen
De intentioner Naturvårdsverket för närvarande arbetar eftersom
innebär dessutom förordningen miljöfarligtatt avfall bör kom-om
pletteras med huvudgrupper och haltgränser förs in i detattnya
allmänna rådet för vissa ämnen.

Målet med uppdateringen är att

Få tydligare beskrivning avfallet så enhetligareen attav en
bedömning blir möjlig.

Få vägledande förteckning bättrestämmer överensen medsom
tillämpad praxis i kommuner och län.nu ute
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miljöfarligtklassificeringEGsmedöverensstämmelseFå av
avfallfarligtklassificeringBaselkonventionensavfall avsamt

gränsöverskridande transporter.gällande

NaturvårdsverketsförinomliggerutgångspunkterFöljande ramen
förteckningenrevideringenmedarbete av

införsavfallmiljöfarligtpådefinitiongrundläggandeEn0

införsavfallsslagentolvnuvarandedeutöverhuvudgrupperNya0

s
följandeär iDessa grupper å

l
åideänmiljöfarliga ämnenandrainnehåller13 AvfallGrupp som ä

1-12.grupperna

jordmassor,elleruppgrävdaförorenade upptagna14 StarktGrupp
liknande.ellersediment

egenskaper.farligamedavfall15 AndraGrupp

avfallmiljöfarligtegenskaperkaraktäristiskaavsnittEtt0 om
förteckningen.iförs

klassificerasinte behöverexemplifieras vadbilagaI0 somen
benämningenin underkanavfallmiljöfarligt sorterasutansom

specialavfall.Annat

avfallmiljöfarligtbedömningvidför ämnenHaltriktvärden av0
införs.specialavfalloch annat
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12.5 Klassiñceringssystemet längrepå sikt

På sikt planeras även klassificeringssystem för miljöfarligtett nytt
avfall till det klassiñceringsarbeteattsom avses anpassas som
bedrivs internationellt eventuell koppling mellan klassifice-samt en
ring och behandling. Arbetet inom EG och OECD är stortav
intresse även enskilda länders arbete följs Naturvårdsverket.men av
En anpassning kan komma krävas det svenska klassificerings-att av

enligt EGs klassificeringsystemsystemet miljöfarligt avfallav som
omfattar fler avfallsslag än idagvad i Sverige klassificerassom som
MFA. Några exempel är

anatomiska substanser,0 sjukhus- eller kliniskt avfall,annat
infektiösa substanser och avfall med infektiösa egenskaper
farmaceutiska-, läkemedels-,0 medicin- och veterinärpreparat och
avfall innehåller farmaceutiska medel och veterinärpreparatsom
aska ocheller slagg0 innehållande någon beståndsdel klassi-som
ficerats MFA enligt EGs listasom
sand, jord, lera inklusive muddringsmassor förorenatssom
asbest

förorenat avloppsslam och avloppsvatten även rötslam.

Dessa avfallsslags hantering och omhändertagande i Sverigestyrs
idag lagstiftning FMFA.änav annan

I framtida klassificeringssystemett diskuteras även styrningen
adekvata behandlingsmetoder.mot Att kunna göra bedömningen av

avfallets bchandlingsbarhet redan vid klassificeringen och styra
avfallet till rätt behandling önskvärt.är Så sker redan idag i viss
utsträckning i Tyskland. En positiv aspekt styrningär braatt mot
behandling underlättas. En negativ aspekt skulle kunna attvara en
sådan koppling blir teknikbevarande och hämmar utvecklingen mot
bättre behandlingsmetoder inte uppdatering kan göras medom en
jämna mellanrum vilket kan resurskrävande.vara
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t EGs AVFALLSPOLICYi

13.1 Avfallet växande problemett-

Europa är tättbefolkat område där avfallsbergenett växer och
litet.är Hanteringenutrymmet avfall har blivit problem.ett stortav

Att minska mängden avfall och förbättra behandlingsmetodernaatt
har prioriteratdärför blivit område såväl inom EGett i vårtsom
land.

omDet svårt tala mängder när det gäller avfallatt eftersom
klassiñceringendefinitionerna och avfall och miljöfarligt avfallav

varitinte enhetlig i Europa. Inom EG har uppskattningar gjorts att
det producerades 2,2 miljarder avfall 1987.året Av detta avfallton

cirka 25-35 miljoner miljöfarligt avfall.tonvar

arbete13.2 EGs på avfallsomrâdet

Det första ramdirektivet på avfallsområdet 1975,kom redan ettmen
Övergripande utarbetades först 1989. avfallsprogram-Närprogram

utarbetades visade de olikamet medlemsländerna fortfarande på
olikheter vad gällde lagstiftningstora och standard på omhän-

dertagandet. Inför det fortsatta direktivarbetet stod det därför klart
orsaken den divergerandeatt situationen och oenhetligheten i

nationell fannslagstiftning berodde på det inte enhetligatt en
nomenklatur på avfallsomrâdet. EGs arbete har därför inriktas på
följande områden

ha enhetliga0 definitioneratt och organisatoriska regler i gemen-
skapen.
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teknologipåsatsningunderlättaskalldefinitionerEnhetliga renen
avfall. Dessutomminimaltprodukterutvecklandetoch gersomav
kvantitetermäng-kunskapertill bättrebidraenhetlighetenskall om

behandlingsmetoder.harmoniseradeder samt

vidreglerenhetligafåmarknadeninför den0 att gemensamma
avfall.farligttransporter av

vidMFAdefinitioner transportOECDsföljavaritMålet har avatt
Baselkonventionen.sig tillanslutaoch

uppdaterasochförändrasskall kunnalagstiftningenframtidaDen
utvecklingslägetanpassad tillocksåutvecklingtekniskvid varamen

utveck-avfall tillvidmedlemsländerna exportolikai de samt av
har närmaremålsättningarDessalandet.mottagandei detlingsläget

1989.avfallsstrategi frånEGsiinnehållbeskrivits och getts ett
final92 23COMmiljöhandlingsprogrammetfemteDet

avfallsminime-målenoch betonaravfallsstrategintillsigansluter
inriktasavfall. Programmetåteranvändningåtervinning ochring, av

ochstyrmedelekonomiskalivscykelanalyser, angeräven mot
utarbetade.skallmåldessauppnåförmedlendåtidpunkter varaatt

WasteA NewavfallsstrategiEGs13.2.l -
1993ofthe EveStrategyManagement on

avfallsområdetstrategi påövergripandesinEG utarbetadeNär
området.styrande pådirektivungefär tioredanfanns det som var
idessa över-insättaavfallsstrategin ettdenSyftet med attvarnya

vilka in-ochvilka områdenstrateginramverk. Igripande anges
miljö-uppnåprioritera förskallmedlemsländerna attsatser som

riktlinjerstrategiskabeskrivs femavfallsprogrammet sommålen. l
efterskall arbetamedlemsländerna
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Minska mängden avfall stimulera användandetattgenom av ren
teknologi.

Satsa på Ökad återvinning och återanvändning
Förbättra det slutliga omhändertagandet avfallav
Skärpa kraven vid miljöfarligt avfalltransport farligaochav
produkter.

Påskynda återställandet förorenade områdenav

avfallstrateginHela innehåller både administrativa och legala åt-
gärder syftar till bukt med avfallsproblemet.att Densom så
kallade ryggraden i strategin är

ramdirektivet

direktivet farligt avfallom
direktivet miljöfarligt avfalltransportom av
direktiv vid eventuell skada påansvaret grund avfalls-om av
hantering förslag.

Förutom dessa har det nödvändigt vissapåansetts områden haatt
särskilda direktiv. Dessa områden är bl.a avfallsolja PCBPCT,,
återvinning förpackningar, utsläpp från kommunalaav papper,
förbränningsanläggningar, batterier etc.

Bakom hela ligger principen förorenarenprogrammet attom
skall Dennabetala. princip innebär i korthet kostnaden föratt
omhändertagandet skall betalas producenten eller innehavarenav av
avfallet. Denna princip är avsedd till minskadeatt uppmuntra
avfallsmängder, ökad satsning på återvinning och återanvändningge

avfall.av
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avfallsområdetpåEG-direktiv13.3

Ramdirektivet13.3. l

l975442EECramdirektivetförstadetkan sägaskorthetl att
kontrolleraskallmedlemsländernabestämmelser attinnehöll om

nödvändigavidtanivånationell samtavfall påomhändertagandet av
förskadaomhändertasavfall utansäkerställaför attåtgärder att
för-avfallsområdetgällerDirektivetmiljö.ochhälsamänniskors

utom

i
avfallradioaktivt i

liavfallmineralhaltigt0.dyl.gruvavfall i
jordbruksavfallvisst

avloppsvatten
lufttillutsläppgasformigt

direktivandravissaunderlyderavfall som
explosivautrangerade varor.

ansvarigautpekamedlemsländerna myn-attförpliktigarDirektivet
tillståndmeddelaoch attorganiseraskall planera,digheter som

ansvarigasedanskallmyndigheterDessaavfall. varaomhänderta
Dessaavfallsplaner.regionalaellernationellaupprättasför detatt

uppgifterinnehållaskallplaner om

mängderochavfalltyp av
behandlingpåtekniska krav

deponeringsområdenlämpliga
gälleromhändertagandesärskiltkräveravfallsslagvilka som

avfall.miljöfarligt

räkning hante-andrasförverksamheterochanläggningarAlla som
fråntillståndinhämtaförvägskall iavfalleller deponerarrar

mellanrumjämnamedskallMyndighetenmyndighet.ansvarig
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kontrollera anläggningarna uppfyller villkoratt de är ställda.som
Länderna skall följa principen förorenaren skall betala.attom

Det betyder kostnaderna i sambandatt med omhändertagandet av
avfallet skall betalas innehavaren avfallet och eller tidigareav av
innehavare eller producenten produkten från vilket avfalletav
härrör.

Medlemsländerna friaär välja vill låta privataatt ellerom man
offentliga hand avfallet. Men innehavarenta avfallorgan om av
måste till avfallet handatt godkänd omhändertagare.tasse om av
Direktivet tillåter också omhändertagandeeget uppställda kravom
kan uppfyllas. Omhändertagare avfall skall inneha tillstånd frånav
ansvarig myndighet. För få tillstånd skall flera faktoreratt imedtas
bedömningen

avfall och kvantitettyp av
tekniska krav på omhändertagandet
särskilda försiktighetsåtgärder

skyldighet på förfrågan tillhandahållaatt myndigheten uppgifter
destination och behandlingsmetod för avfallet,om ursprung,

och kvantitet.samt typ

Ramdirektivet från 1975 kom kompletteras med direktivatt ett nytt
1991 91156EEC. I det ramdirektivet läggs faststrävannya att
EG region skall bli självförsörjande i sin avfallshantering.som
Denna strävan skall också finnas inom varje land vissmed hänsyn
till geografiska omständigheter och med hänsyn till behov speci-av
aliserad behandling för viss avfall. Ett nätverk behand-typ av av
lingsanläggningar skall skapas inom gemenskapen. Principen som
uttalas i direktivet är avfall skall behandlas påatt närmaste an-
läggning med de bästa metoderna för skydda hälsa och miljöatt
närhetsprincipen.

Direktivet skiljer på avfall skall återvinnas och avfallsom som
skall tillgå slutligt omhändertagande. Närhetsprincipen gäller inte
avfall skall återvinnas. Hur närhetsprincipen skall tolkassom och
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ellerhelhetEGgällaskallsjälvförsörjning ;somprincipen omom
omdiskuterat.medlemsland ärvarje

mängdenminskapåsatsningökad attDirektivet betonar en
Åtgärder ividtasskallåteranvändning.ökadpåavfall och satsa

behand-ochsorteringinsamlandet,rationaliseraförlandvarje att
varjeiresultatetföljakommerKommissionen attavfall. uppling av

skallenkätskickatredje år ut sommedlemsland envartattgenom
myndighet.ansvarigföljas avupp

uppgifterinnehållafortsättningen äveniskallAvfallsplanerna
kostnad förjuridiska,eller samtfysiskaansvariga personerom

omhändertagandet.
Avfallnyckelbegrepp.vissapådefinitionerDirektivet ger

Kommissionenavfall.kategorierolikadefinieras avatt angegenom
Dennaavfall.klassificeringsslista överdärefter utarbetaskall en

uppdateras.successivtskalllista
definierasavfall attomhändertagande angegenomBegreppet av

påuppdelasbehandlingsmetoderDessabehandlingsmetoder.olika
tillmöjlighetermetoderkategorier, d.v.s.olikatvå gersom

avfallet.användningåteranvändning elleråtervinning, avannan
till åter-möjlighetmetoderinnehållerlistanandraDen gersom

Även idefinierasnyckelordandraåteranvändning.vinning och
ochåtervinninghantering,innehavare,producent,direktivet som

insamling.

avfallfarligtDirektivet133.2 om

vidareutvecklingavfall ärfarligt783l9EECdirektivEGs enom
ellergiftigtkontrollomfattarochramdirektivetgenerelladet avav

avfall.farligtannars
ersättaskalldirektivEG1991december nyttI ett somantog

1993. Detdecembermedochfrån78319EEC nyadirektivet
skallfortsättningenidirektivetinnebär91689EECdirektivet att

i detHuvudpunktenwaste.hazardousavfall nyamiljöfarligtgälla
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direktivet är definition vad miljöfarligtatt är avfall.ge en av som
Definitionen farligt avfall sker uppräkning radav genom av en
egenskaper bl.a. explosivt, oxiderande, brännbart, irriterande,
skadligt, giftigt, korrosivt, infektiöst etc.

Utifrån dessa kriterier listas miljöfarligt avfall efter olikatre
listor

Ia Kategorisering efter hur de genereras
Ib Kategorier efter vad de består av
II Kategorisering efter vad de innehåller för ämnen
IIIKategorisering efter egenskaper enligt ovan.

Miljöfarligt avfall skall sedan klassificeras som

avfall faller inom0 några kategorierna under IA, detsom av om
inte kan visas de inte har någon de egenskaperatt av som
redovisas under III.
avfall faller inomO någon kategorierna i IB och innehållersom av
något iämnena II, det inte kan visas de inte harav attom
någon de egenskaper redovisas i III.av som
avfall har0 någon egenskaperna redovisas under III.som av som

Kommissionen har i uppdrag utifrån direktivet utarbetaatt en
klassificeringslista över vilka ämnen skall räknas till farligtsom
avfall. Arbete med detta pågår i olika arbetsgrupper. Denna klassi-
ficeringslista kommer sedan blir styrande för medlemsländerna.att
Direktivet visst för de enskildaett medlemsländernautrymmeger

definiera ytterligare avfallsslagatt miljöfarliga detta måstesom men
notifieras till Kommissionen och granskas enligt särskilda procedu-

angivna i direktivet.rer

13.3.3 Gränsöverskridande avfalltransporter av

År 1984 kom direktivet on the supervision and ofcontrol trans-
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Comm-Europeanwithin thehazardousofshipment wastesfrontier
dettadirektiv påsärskilttillBakgrundenmunity84631EEC. ett

utforman-påDirektivet byggerSeveso-skandalen.bl.a.område var
avfalletföljaskalluppgiftvissadärnotiñeringsprocedurerdet av

Dessamottagningsplatsen.tillgränserna,överproducenten,från

uppgifter är

ursprung
sammansättningavfallets

resroute
tredjeskadavid partförsäkring motev.

säkerhetsinstruktioner
kontraktsbundnamedöverenskommelser mottagaren

mottagardoku-åtföljasskall detta ettavfalletVid avtransporter av
detnärfinns ävenVissa reglerbådaundertecknat parter.ment, av

generellakanMyndighetenmärkning.ochpackninggäller ge
upprepadevid transporter.tillstånd

ytterli-efterEG-marknadenendastreglernaavsågbörjanI men
direktivutformadesavfallgiftigtmedskandaler nyaexport avgare

Även vidgemenskapen.utanförtill ländertransportexportom
till berördnotifieringpåkravEG gällerutanförländertilltransport

beviljakanmyndigheter transportenPrincipen ärmyndighet. att
ländertillgällerNär det exportviss tidsgräns.inomeller en

EGinommedlemslandetdet sistadet påankommerutanför EG

mottagarlandet transporten.moteller protesteraatt

kortinomresolutionNyl3.3.4

Kommissionen1991 utformaderamdirektivEftersom antogsett nytt
reglerNyaavfall.resolutiontill transportförslag avnytt omett en

Baselkon-ratificerakunnaEG skallnödvändigaocksåansågs om
ventionen.
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Enligt förslaget skall för kontroll och godkännandeett system
ansvariga myndigheter utformas för avfalletav att garantera att

omhändertas så nära källan möjligt. I utformningen kon-som av
trollsystemen skall skilda regler utformas för avfall skall gå tillsom
slutligt omhändertagande och avfall skall återvinnas.som

Resolutionen lägger fast principen självförsörjning förom
avfallshantering. Genom dessa regler vill både till avfallattman se
varken längretransporteras än nödvändigt eller tillexporteras ett
land har sämre standard på sin avfallshantering. Hur dennasom
princip skall tolkas omstritt.är Enskilda medlemsländer vill se
nationella gränser kriterium för gränsöverskridandesom transport
och ha långtgående möjligheter neka avfall frånatt att mottaga
andra medlemstater.

13.4 Särskilda direktiv på vissa områden

l3.4.1 Direktivet oljeavfallom

Direktivet 75439EEC hantering och destruktion oljeavfallom av
skall förebygga miljöskador och söka säkerställa finansielladeatt

finns inom medlemsländerna,system inte skapar olika konkur-som
rensvillkor för hanteringen inom gemenskapen.

Verksamheter åläggs insamla och eller hanteraatt ellersom
destruera oljeavfall kan finansiellt stöd i den omfattning utgifter-

inte täcks inkomsterna. Det ekonomiska stödet kan finansierasna av
avgifter på oljeprodukter eller återvunnen avfallsolja.genom

Direktivet innehåller bestämmelser tillstånd från myndighetom
hand avfallsolja.att Dettata tillstånd innefattar inspektionävenom

myndigheten. Om omhändertagare hand 500av än litertar om mer
avfallsolja måste dessa föra register vissaöver uppgifter. Omhän-
dertagare skall lagra oljan åtskilt oljan innehåller särskildaom

föreningar.ämnen eller

Ett syftena med direktivet är minska förbränningenav att av
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ocksåsätterDirektivetåtervinning.förförmåntillavfallsolja
förbränning.vidutsläppförgränsvärden

försvinnaskallPCTochPCB13.42

ochmarknadenpåprodukterförbjuder76769EECDirektivet
År 1985 komundantag.vissamedPCTPCB ochanvändning av

skallmedlemsstaternatalar attområdetpåreglerskärpta omsom
PCT.ochPCBomhändertaochinsamlaför omutforma attsystem

därförPCB mästebehandlasjälvatillståndfåttinte attDe som
begränsarDirektivetomhändertagare.auktoriseradetillsigvända

antal närmaremindrehandi första ettanvändningförbjudereller av
ingår. Långt-PCBPCTvariprodukterellersubstanserpreciserade

dessainnehållerutrustningförgällerbegränsningargående som
fannsprodukterförutgångstid äringen satt somävenämnen, om

1986.föremarknadenpå
förkostnadengälla, d.v.sbetalaskallförorenarenPrincipen att

avfallet.tilltäckas ägarenskallbehandling av
gällaför ävensketthardirektiven attutsträckningViss av

asbestfibrer inteske såmåstedeponering attochTransportasbest.

sprids.

reningsanläggningarfrånSlam13.4.3

skyddEGtagits i86278EEC hardirektivsärskilt avEtt om
användningjordbruketsmedsambandisärskilt marken, avmiljön,
gränsvärdenfastställsdirektivetIreningsanläggningar.frånslam

förslamimarken,itungmetallerantalkoncentrationenför ettav
tungmetallermängdårligaför denjordbruketanvändning i samt

jordbruks-odladtillförasfårgenomsnitt,tio-årigtenligt ettsom,
mark.

fast-enligtanalyserasskallspridsslamdäroch markenSlam
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ställda procedurer. Det förbjudetär under vissa perioderatt an-
vända slam i bl.a grönsaks- och fruktodlingar, på betesmark m.m.
Vissa regler för provtagning och analys i bilaga.ges en

13 .4.4 Batteri-direktivet

Ett direktiv 91157EEC förbudnytt alkaliska batteriermotom
innehållande 0.025än viktprocent kvicksilver har antagits.mer
Direktiven talar även alla medlemsstater skall organiseraattom
insamling och kontrollera omhändertagandet vissa batterierav som
definieras i bilaga till direktivet. Direktivet talar ocksåen attom
utveckla ekonomiska incitament, till denna in-t.ex. panter,som
samling. Dessutom talas det märkning innehållet i batterierom av

instruktion hur det skall behandlassamt avfall. I övrigtom som
ställs krav på batterier lätt skall kunnaatt bort från produktentas
och medlemstaterna skallatt återinsamlingsprogramupprätta för
batterier iäven hushållsavfallet.

I övrigt finns på avfallsområdet dessutom direktiv förpack-om
ningar, återvinning dumpning avfall och kommunalaav papper, av
förbränningsanläggningar inte kommer beröras här.attsom

13.5 Förslag till direktivnya

l3.5.1 Ansvarsfrâgan vid skada pâ grund av
avfallshantering

För fullt genomföra principenatt förorenarenut skall betalaattom
kom det 1989 förslag till direktivett för skadaom ansvar som
uppkommit vid avfallshantering. Ansvaret läggs här på producenten

avfall. Bakgrunden till detta direktiv Sandoz-skandalenärav samt
klargörande producentensett krävs för kunnaav attansvar som



avfall.farligtresolutionen transportimplementera avom
måsteSkadanmiljön.påskadavidocksågällerDetta ansvar

luft ellerpåskadaomfatta vatten,ochomfattningstörrevara av
överlåtsspåras ansvaretkaninteproducentenOmjordförhållanden.

auktorise-tillöverlämnatsavfalletOmavfallet.till innehavaren av
från ansvaret.producentenavlösesomhändertagarerad

hellerochavfallradioaktivtgällainteföreslåsdirektivDetta
efter-undantagetbatterierfårgavfall, etc.Vidare ärhushållsavfall.

från konsumen-bortaför långtsigbefinnerdärproducentensom
ten.

detefterårsigsträcka attföreslås treproducentenförAnsvaret
orsakathakanhändelseefter30och åruppvisaskanskada somen

ofta visarpåskadoreftersom naturentidsgräns ärskada. Denna satt
händelse.eftersig långt ev.en

Deponeringsdirektivet13 5
.

deponering-olikaharmoniseraförkommit tilldirektiv harDetta att
Direktivetavfallshanteringen.istandardjämnoch fåstekniker en

åter-för ökadverkaochavfallsminimimeringförsöker uppmuntra
vinning.

till kostsamdeponeringi avsikt göraskallAvgifter att entas ut
metodenattraktivaminst attskall denDeponeringteknik. vara

ochtekniskaradinnehållerDirektivetavfall.behandlaförvara en
påbyggerSystemetdeponi. attställas påskallandra krav ensom

Vissadeponi.och anläggafå drivabehövs förtillstånd att enett
lokali-gällerdå detövervägandeunderdessutomfaktorer måste tas

översväm-bostadsområden,tillnärhetendeponiersering somav
ningsrisk etc.

Årliga depo-ochdeponiernafrånskall inhämtasredovisningar
iåterfinnssärskilda reglerunderställasskallMFAnering somav

tillståndÄven sökadeponier måstebefintliga ettredandirektivet.
uppfylls inteochretroaktivtskall gällaverksamhet. Kravenför sin

160



kraven inom S-års period måste anläggningen stängas.en
Varje medlemsland skall skapa Waste Management Fund ien

förlikhet med US Superfund skapa medel kan klaraatt som ev.
skador på miljö inte täcks försäkringar och andra finansiellasom av

Varje ägare deponi måste bidra tillarrangemang. denna fond iav
förhållande till mängd deponerat avfall och avfall.typ av

l 3.5.3 Förbränningsdirektivet

Förslag finns till direktiv förbränningett miljöfarligt avfall.om av
Detta förslag restriktiva utsläppskrav och kommer gällaanger att
både framtida och redan befintliga anläggningar. Befintliga an-
läggningar kommer övergångsperiodatt på fem år. Kan integes en
kraven i direktivet uppfyllas är anläggningen tvingad stängas.att

13.6 EES-avtalet på avfallsområdet

Förhandlingarna EES- avtal Europeanett Economic Spaceom
avslutades under 1992. Avtalet har ratificeras de förhandlandeav

och beräknasparterna träda ikraft 1den januari 1993.
Avtalet innehåller huvuddel där samarbetets mål och medel,en

de materiella bestämmelserna de fyra friheterna och angränsan-om
de politikområden EES-insitutionernasamt regleras. Denna del av
avtalet kommer således den s.k. primäraatt motsvara EG-rätten, i
första hand Romfördraget. I bilagor till avtalet skall relevanta regler
i den s.k. sekundära EG-rätten, d.v.s. främst direktiv och för-
ordningar, och tillatt tas EES-sammanhang.ettanpassas

Det flertalet destora miljöregler EG antagit ingår iav som
EES-avtalet. På avfallsområdet ingår följande rättsakter

Direktiv 75439EEC0 oljeavfallom
Direktiv 75442EEC0 91156EEC ramdirektivet avfallom
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titandioxidindustrinfrånavfallDirektiv om
renings-frånslamanvändningjordbruketsDirektivet avom

anläggningar
783l9EECavfallfarligtochgiftigtDirektivet om

gränsöverskridandekontrollövervakning ochDirektivet avom
84631EECavfallfarligttransporter av

Exempelvissvensk lag.ändringdirektiv kräverdessaFlera avav
lag.svenskiinförasmåstedefinitionerolikaramdirektivets
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ÖVRIGT14 INTERNATIONELLT

ARBETE

14. l Baselkonventionen

I 1989 undertecknade Sverige tillsammans 30-taletmed andramars
länder den s.k. Baselkonventionen kontroll gränsöverskridan-om av
de och slutligt omhändertagandetransporter farligt avfall.av
Sverige ratiñcerade konventionen i juni 1991. Baselkonventionen
träder i kraft 5 1992.maj

Bakgrunden till konventionens tillkomst bl.a denvar oro som
fanns för illegaladen gränsöverskridande trafiken med farligt
avfall. Dessutom uppmärksammades utvecklingsländernas begränsa-
de möjligheter hantera farligt avfallatt och avfall.annat

Målet med konventionen är att

reducera volymen gränsöverskridande transporterav
incitament till miljövänlig hantering avfallge av

till stånd utbyte information farligt avfalltransporterav om av
möjliggöra kontroll gränsöverskridande transporterav
främja behovet utveckling och realiserande miljövänligav av
teknik, teknik för behandling avfall, återvinningsalternativ,av
god hushållning och reducera produktionen farligt avfallatt av
och avfall till minimumannat ett
främja0 behovet överföring miljövänlig teknik för hanteringav av

farligt avfall och avfall produceras lokalt, specielltav annat som
till utvecklingsländerna.
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avfallpåDefinitionen114.

farligtochavfallbl.abegreppvissadefinierasBaselkonventionenI
Ämnen slutligtföremålelleravfall ärDefinition påavfall. som

elleromhändertagandeslutligtföravseddaäromhändertas, som
föremålbliskalllagaribestämmelsernaenligt parternas egnasom

omhändertagande.slutligtför
skerwastehazardousavfallfarligtDefinitionen genomav
definitionindikativs.k.avfallpålistorolikahänvisning till

li bilagafinnskategorinågon upptagentillhöravfall1 a somsom
i bilagauppräknadeegenskapersamtligasaknarde intesåvida

III
denenligttillämpliga inte ärpunktvilkenpå ex-b avfall men

lagstift-transiterandeimporterande eller partensporterande, egen
avfallfarligtellerdefinierasning varaansessom

ochbilagaikategorinågonunder upptagenfalleravfall2 som
i dennaskallgränsöverskridandeföremål för transportärsom

avfall.annatkonvention varaanses

ochavfallradioaktivtbl.a.konventionen ärfrånUndantaget
täckseftersom dettafartygdriftnormalfrån avavfall härrör avsom

konventioner.andra

falli vissatillåtenExport är14. l

sinskall havarjekonventionen ärenligt statGrundtanken att
omhändertagandeinförande ellerförbjudarätt avsuveräna att

territorium.sittavfall påavfall ellerfarligtkommandeutifrån annat
degodkännasendastskallGränsöverskridande omtransporter

förfarainte utgöravfalletförhållandensådanaunderföretas attkan
stårförhållandenunder sådanaochmiljöochhälsamänniskors som

konventionen.imed stadgarnaöverensstämmelsei

164



Export kan tillåtas

dena exporterande saknar teknisk kapacitet ellerom staten nöd-
vändiga anläggningar, förmåga eller lämpliga platser för slutligt
omhändertagande avfallet i fråga på miljövänligt ochav ett
effektivt sätt, eller

b avfallet i fråga behövs råmaterial för materialåtervinnings-som
eller andra återvinningsindustrier i den importerande staten,
eller

c den gränsöverskridande i fråga itransporten är överensstämmel-
med andra kriterier skall fastställasse förutsattsom parterna,av
dessa kriteria inte avvikeratt från målen för konventionen.

Konventionen bygger på notiñeringsprocedur för avfallet. Enen
gränsöverskridande får inte påbörjastransport förrän dent.ex.
exporterande fått skriftligt medgivande frånparten ett importerande
part.

I övrigt konventionen viss möjlighet till internationellger en
samverkan på avfallsområdet detta sker uppfyllaom attgenom
konventionens krav på miljöriktig hantering. Samarbetet kan skeen

bilaterala, multilatera eller regionalagenom överenskommelser. Ett
sådant regionalt avtal OECDsutgör arbete på avfallsområdet.

14.2 OECDs arbete på MFA-området

OECD The Organization for Economic Cooperation and Develop-
ment bildade 1974 Waste Management Policy Group. Syfteten

skapa miljöriktigatt avfallshantering på internationellvar basisen
inom de länder är medlemmar.som

Arbetet har i första hand varit inriktat på finna medelatt att
kontrollera gränsöverskridande miljöfarligttransporter avfall.av
Det arbete OECD gjort på detta område har bl.a.som legat till
underlag för utarbetandet Baselkonventionen. OECDs reglerav om

MFAtransporter utgör s.k regionalt iavtal enlighetettav med
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Baselkonventionen.11 iartikel
gränsöverskri-tillkoncentreradesarbetettillorsakerna attEn av

detoftaexporteradesavfall vardetatt somdande transporter varw långaavfallet transporteraskundeDessutomavfallet.farligamest
kontrollerasocksåbehövdeTransporternaländerna.mellansträckor

1 avfallfarligtd.v.s.Nord-Syd-problemet, atts.k.detpåtankemed
småmedutvecklingsländertillindustriländerfrånexporteras

påavfallet ettomhändertaellerflödenakontrolleramöjligheter att
miljöriktigt sätt.

vägarskullebeslutflera angeårenföljande somde antogsUnder
inteskulleAvfallavfallet.miljöfarligadetkontrolleraochatt styra

behörigafrånmedgivandeimporteraseller utankunna exporteras
land.respektiveimyndigheter

avfallbegreppendefinieramedocksåstartade attarbeteEtt
pålistoröverenskomnautarbetaomhändertagande attoch genom

1988listaEnbehandlingsmetoder. antogs avochavfallfarligt
efteravfalletfarligadetlistasFinal. Här9088CrådOECDs

görbeståndsdelarochprocesslista, ämnen somavfallets ursprung
farligt.avfalletgöregenskaperfarligtavfallet samt som

förreglersärskildautarbetamedstartade attarbeteEtt senare
Tankenavfall. attalltgälleravfallet varåtervinningsbaradet

påberoendekontrollgradvis skärptmedkontroll-systemskapa ett
såskulleavfallätervinningsbart varaListan överfarlighet.avfallets

iavfallet treåtervinningsbara grupperasmöjligt. Detkomplett som
kategorier

be-skall kunnakaraktärsingrundpåAvfalllistaGrön avsom
traktas vara.ensom

kontrolleraskaraktär bördessgrundpåAvfallGul lista avsom
beslut.OECDsireglerdeefter angessom

försiktig-ochkontrollunderkastasbörAvfalllista sammaRöd som
föravfallmiljöfarligt avsettvidgäller exporthetsâtgärder avsom

Final.9088Cenligtomhändertagandeslutligt
39.931992, C30RådetreglerDessa marsantogs av

166



15 MFA-HANTERINGEN I

NORGE

Målet för arbetet med norsk MFA-hantering i Norge benämnt
spesialavfall finns uttryckt i skrivelsen Miljø utviklingoch som
är Norges uppföljning världskommissionensav rapport om en
hållbar utveckling. I stortingsproposition 111 1988-89 finns
medlen för uppnå dessa målatt uppställda. Huvudmålet är framatt
till 2000år kunna reducera de föroreningsproblem är relate-som
rade till MFA-hanteringen tillned nivå inte är skadlig fören som
hälsa och miljö. För uppnå huvudmåletatt skall det innan 1995
byggas kvittblivningsverksamheter disponeringsordningerupp med
tillräcklig kapacitet för alla avfall i Norge.typer av

En handlingsplan för återställande gamla deponier medav
spesialavfallsinnehåll håller på utarbetas. När detatt gäller spesial-
avfall utreder det norska miljödepartementet möjligheterna att
utveckla och avgiftssystempant- för få till ståndatt förretursystem
använda blyackumulatorer, bildäck och spillolja.

15. l Mängder

Först 1984 fick i Norge särskild lagstiftning med bestäm-man en
melser för hantering spesialavfall. Lagstiftningen på MFA-av
området är under omarbetande. Den framtida förordningen kommer

innehålla fleratt avfallsslag idag.än
I Norge har ingen övergripande inventering MFA-mängdernaav

skett sedan 1987. Detta år uppskattades den totala mängden MFA i
Norge till 200 000 år. Av dettaton beräknades ungefär 90 000per

9 1988-89 st.meld. 46nr
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internantingenuppstodavfalletföretag genomi detbehandlaston
anlägg-godkändvidomhändertagandevidelleråtervinning egen

ning.
medenligheti000 skall110cirkapå tonmängdenÖvrigaDen

mottagnings-godkändatillspesialavfall levererasförordningen om
50-cirkauppskattadesberäkningenIbehandlingsanläggningar.och

anlägg-sådanatillblivit levereratmängd hatotala60 dennaton av
spesia-00050cirkamed tonräknarord attandraMedningar. man

gällandeenligtkorrekt sättpåbehandlatblirvarje år intelavfall
saknasdettill detta attorsakviktigförordning. En varamananser

i Norge.behandlingsanläggningar

NORSASSpesialavfallsselskapNorskAS15.2

kon-MFA, bättreströmmarnaöverblick överfå bättreFör avatt
mottagnings- ochutbyggnadkostnadseffektivtroll avsamt en

NORSAS1988. ägsNORSASbildadesi Norgeinsamlingssystemet
24%sentralforbund äger samtKommunernes52%till staten.av

syfte är24%. BolagetsHovedorganisasjon att styraNäringslivets
i Norge.MFA-hanteringenutvecklaoch

huvudsakligai tvåindelasverksamhet kanNORSAS grovt

uppgifter

MFA-hanteringenvidareutveckla0
MFA-existerandedenuppföljningadministration ochsköta av0

hanteringen.

tillmåletärnuvarande attdetutveckla systemetgällerNär det att
kostnadseffektivtbehovsinriktat och mottag-1993 etableratha ett

helatillgänglighet övergodmedinsamlingssystemnings- och
ochmottagnings-kring lokalauppbyggtskallSystemetlandet. vara

andra lokalaochhushållbetjänaskallinsamlingsverksamheter som
näringsliv och andraindustri,Föravfallsmängder.småmedkällor
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verksamheter producerar större avfallsmängder skall nät-som ett
verk med insamlingsformer och regionala mottagningstationer
byggas Dessa skall också hand avfall från kommunalataupp. om
verksamheter.

Den 1 januari 1991 hade 90 större och mindre mottagnings-
stationer tillkommit i Norge. Dessutom fanns det på platsersex
stationer kunde begränsat antal avfallsslag,ta emotsom t.ex.
spillolja, transformatorer, organiskt avfall. Det har cirka 100getts
tillstånd 75och samarbetsavtal har slutits med kommuner och
privata operatörer.

l flera fylken har miljöbilarbussar regelbundet åkerman som
i flera kommuner. I fylkenrunt harett s.k. miljö-startatpar man

stationer, d.v.s. små mottagningsbehållare placerats vid bensin-som
stationer. Dessa verksamheter har medfört 285 landetsatt ca. av
kommuner har tillgång till mottagning spesialavfall frånen av
hushåll och andra källor med små mängder. Verksamheterna täcker

77 % landets befolkning.ca av
Det finns i 34dag privata insamlare operatörer har till-som

stånd från SFI Statens Fomrensingstilsyn och samarbetsavtal med
NORSAS. Huvudverksamheten för de flesta dessa insamlingärav

spillolja och oljehaltigt avfall. Dessutomav annat utför töm-man
ning spilloljetankar och oljeavskiljare. Flera har allteftersomav
utvecklat omfattande verksamhet också för andra spesialavfalls-en

En insamling dessa avfallsgruppergrupper. är emellertid iav stor
grad beroende spilloljeverksamheten denutgör störstaav som
volymen. De flesta bedriver också tankrengöring och liknande verk-
samheter. Insamlarna är idag tilldelade olika distrikt i vilka de har
rättigheter och skyldigheter insamla spesialavfallet.att För att
tillstånd ställs det krav på viss utrustning och kompetens. Distrikts-
gränserna skall upphävas under 1992.

Vid sidan insamlingen har SFT infört koncessionsplikt förom nu
verksamheter utför tankrengöring. Dessutom får de verksam-som
heter frivilligt Önskar spesialavfall ita frånsom sinaemot retur
kunder tillstånd till detta. Det idaghar utfärdats 13 sådana tillstånd.
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spesialav-kunskapspridauppgifttillocksåNORSAS har att om
Förspesialavfall. attinformationgenerellochfallssystemet omge

utvecklatNORSASharspesialavfallsströmmarnaÖverblick överfå
specialavfallVarje leveransregistreringssystem. avADB-baseratett

medföljaskallblankettredovisas påskall somtill systemet en
dennakopiaEnbehandlingen.närdentill avframändaavfallet att

1990.januarilsedandriftivaritharSystemetNORSAS.tillsänds
avfallsmängderdeöverblick över somidagdärförNORSAS har en

vidareutvecklasskallSystemetspesialavfallssystemet.tilllevereras
bildensåbehandlingsföretag, attregistreringomfattatill även avatt

detbåde närkomplett,blireftersomalltavfallsströmmarna merav
tillidetvilken väg systemettaruppstårspesialavfallgäller somvar

återvinning.ellerförvaringslutlig
insamladeföljanderegistreratNORSASharårPå avsenare

spesialavfallmängder

tonTotaltÅr OorganisktOrganiskt

50 10195949 1421988
52 951999952511989

670592117553571990
65 680276962 9111991

NoSASSpesialavfallslagerNorsk15.3

Miljøvernsdepartementet.1990grundatNoS blev staten genomav
långtidslagringdrivaeventuelltochsyfte avärBolagets startaatt

spesialavfall.
lager-centralskapamedarbetatsedan attBolaget har enstarten

beslutatNoS har attutvärderats.harFlera platseranläggning. nu
VerkFolldaltillanslutningietableringförkoncessionsöka
igångsättningförKoncessionsansökankommun.i DovreTverrfjellet

räknartillstånd000 Om25få lagra maninlagd för ton. gesär att
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med kunna hösten 1992.att starta
För komplettera centrallagretatt kommer det också etableras

lokala lager för speciella avfallsgrupper. Ett sådant lager med
koncession för 500 stod färdigt i december 1990ton på Heggvin
avfallsplats i närheten Hamar ytterligare lager i Fauskesamtav ett
kommun för 300 ton.

15.4 Behandlingsanläggning i Norge

Stortinget beslöt 1988våren det skulle byggas behandlings-att en
anläggning för spesialavfall i Norge. Anläggningen skulle vara
lokaliserad till Rana kommun i Nordland. Fortsatt utredningsarbete

ändringarhar lett fram till i detta beslut.m.m. I stortings-
proposition 103 föreslogs bildande bolag för behandlingnr. ettav

spesialavfall. Beslutet lokalisering i Ranaav föreslogs bliom
upphävt. Stortinget förslaget i november 1991antog och Norsk
Avfallshandtering AS, NOAH, har bildats.

Bolaget skall ha huvuduppgift bygga och stå förattsom ut
driften behandlingsanläggningar i Norge. I förstaav hand skall en
anläggning byggas för det avfall det idag inte finns behand-som
lingsresurser för och inte kan återvinnas. En utredningsom vars
resultat stod färdigt i januari 1992 har lagt förslag vilken typom av
teknik kommande behandlingsanläggning skallsom en på.satsa
Kostnaderna för blivande anläggning skall täckas avfallspro-en av
ducenterna enligt principen förorenaren skall betala.att

Bolaget skall också serviceorgan för näringslivetett ochvara
offentliga verksamheter producerar avfall. Dessutom skallsom
bolaget bedriva och importverksamhet.export-
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samarbeteNorskt-svenskt15.5

bådamellan desamarbete1990 frågankomseptemberI uppom
intresseömsesidigtEttNorge.Sverige ochiMiljödepartementen

samarbete.förfanns
påsamarbete1990i oktoberingicksintentionsavtalEtt om

inten-Ibolag.bildande gemensamtochMFA-området ettett av
för iverka attregeringarna gemensamtsigutfáster atttionsavtalet

anläggningaruppföraMFA,mängdernaminimeraländernabåda
anlägg-inklusiveMFA,behandlakanmiljöriktigt sättpå ettsom

omhän-organiseraavfall,svårbehandlatsärskilt samtförningar
MFA.inklusivedertagandet, transporterna av

nåttsöverenskommelseharförhandlingarEfter förda enm.m.
norska ägaresvenska ochmedbolagbilda gemensamtettattom

skallverksamhet attJoU3. Bolagetsl9909lzl88, varaprop.
föranläggningaruppföratillmöjligheterna gemensamtanalysera att

MFA.hanteringmiljöriktig av
NorskSAKAB.skall ägasi bolagetandelensvenskaDen av

beaktarutbyggnadsinplaneringeniNOAH,blirföreträdare avsom
samarbete.norskt-svensktmöjligheten ettav



16 MFA-HANTERINGEN I

DANMARK

I Danmark har kommunerna långtgående för hanteringenett ansvar
det miljöfarliga avfallet i Danmark kallat olje- kemikalieav-ochav

fall. viktigEn förroll behandlingen MFA har det kommunägdaav
Kommunekemi, Danmarks motsvarighet till det svenska SAKAB.

viktigasteDe lagarna berör avfallshanteringen i Danmarksom
är den miljöskyddslagen förordningen olje- ochnya om
kemikalieavfall från 1989 förordningensamt om

transporter.gränsöverskridande

16. 1 Milj øbeskyttelselagen

Miljøbeskyttelselagen uttalar det övergripande målet för avfallshan-
teringen

främja0 återvinning begränsaatt problemen i sambandsamt att
med kvittblivning avfallet. Lagen omfattar verksamheterav

kan skada hälsa och miljö, eller vid produktionsom som av
avfall kan medföra föroreningar på luft, jord ellervatten,
mark.

Lagen möjlighet miljöministern införa förattger en pantsystem

° Lov miljøbeskyttelse 358 1991om nr.

1 Bekendtgørelse 804, den 15 december 1989.nr.

12Bekendtgørelse gränsöverskridande af farligttransporterom
affald, 457 25den juni 1987.nr
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miljömi-kanavfallproduktionenminskaprodukter. Förvissa att av
avfallsmängder,minskadeförmålbindandefastställanistern även

ellerproduktioner, ämnenvissaavskaffandetbeslutaeller avom
material.

fastställer kvoteravtal ingås t.exmålen kanFör nå omatt som
ellermed verksamheteringåsavfallsminimering. Avtalen kan

verksamheter.sammanslutningar av
bortskaffandeplanerutarbetaenligt lagenskallKommunen om

uppgifterinnehållaskallPlanernaavfall inom kommunen. omav
befintligaanläggningar, behandlingsmöjligheter samtmängder,

deponier.
planläggning,täckaföravgifterfastställakanKommunen att

Kom-avfallsverksamheter.administrationdriftetablering, och av
framtidaplanlagdatilli förskottavgifterhar rätt att ta utmunen

investeringar.
avfalldeponeringanläggningar förskallEnligt lagen avnya

ansökakanPrivata ägaremyndigheter.offentligaendast ägas omav
Undantagavfallsslag.speciellaförfrån regelundantag denna

bestämmelserinnehåller dessutomamtsrådet. Lagenbeviljas omav
skall täckadeponierför privataavgifterutkrävarätt even-att som

deponierna.frånföroreningarframtida utgifter medtuella t.ex.

MFAKlassificering16.2 av

exempellista påmiljöfarligt avfall efterklassificerasDanmarkI en
kommunalbe-lagenligtkemikalieavfall. Kommunenolje- och

avdelning kantekniskai praktiken kommunensstyrelsen men
miljöfarligtavfallsslag skall räknasytterligarebesluta att somom

koncentrations- eller mängdgränserfinns ingaavfall. I listan
miljöfarligt.skall klassasavfallförfastställda avgöra när ettatt som

deinnehålleravfall någotAvgörande skall att ett upp-avvara
före-ellerliknande egenskaper,eller medräknade ämnenämnena,

koncentration de utgöreller i sådani mängderkommer så attstora
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Förordningenfara för miljö.hälsa oljeförorena-och täcker ävenen
jordarde emballage innehållande olje- eller kemika-samt rester av

lieavfall.

Däremot förordningen intetäcker produkter används isom
pågående danska mellemprodukter.på Enligt lagenprocesser
betraktas inte förbränning återvinning med syfte framställaattsom

ienergi kvittblivningsmetod med bästa tillgängligamen som en som
teknik kan den miljöriktigaste tekniken.vara

Vissa andra avfallsslag klassas heller inte eftersomMFAsom
särskild lagstiftning finns. Sådant avfall avloppslam förär t.ex
användning inom jordbruket sjukhusavfall, vacciner, bakterie-samt
odlingar, fyrverkerisprängämnen radioaktiva ämnenradioak-samt
tivt avfall.

mottagningsplikt16.2.1 Kommunal verksamheters-
utnyttjanceplikt

verksamheterHushåll och har vid hanteringen olika typerav av
kemikalieavfallolje- och skyldighet använda de anläggningaratten

insamlingsverksamhstereller kommunen anvisar den s.ksom
utnyttjandeplikten. Kommunen har på pliktmotsvarande sätt atten

och kemikalieavfallolje- en kommunal mottagningsplikt.mottaga
Verksamheter skickar sitt avfall till Kommunekemi faktu-som

efterhand efteri fastställd Kommunen kan beslutataxa.reras om en
beräkningskönsmässig behandlingskostnaden inkräva dettasamtav

i förskott.

Huvudregeln ligstiftningen verksamhetär måste haenligt att en
fått beviljat dispensation från utnyttjandepliktenundantag om
avfallet inte till det kommunala mottagningssystemetskall levererts
eller vll utnyttjaverksamheten transportör.om egen

Kommunen medlela undantag från utnyttjandepliktenkan om
verksamheten miljömässig hanteringkan visa avfallet kanat en av
ske. Kommunen undantagOCkEåneka med tankekan på mottag-

l75



förendastbegärsundantagsärskiltkapacitet,ningsstationernas om

transporterna.
förbrännings-lokalaförbränning påbeviljasUndantag kan om

avfallföljas förkanemissionsgränsernaomskeanläggningar kan
industriavfall.vanligttillgränsområdeti

MFAInsamlingl6.2.2 av

verksam-frånbådeMFAinsamlingförharKommunen ansvaret av
innebärverksamheterMFA frångällerdethushåll. Närochheter
ordnainstitutioner skall kommunenprivataoffentliga ochäven
ellerefter avtalkan skeAvhämtningenavfallet.avhämtning av

avhämtning ärkommunaltillMotiveringen attbeställning. om
såverksamheterfrånavhämtningen garanterasförstårkommunen

miljöriktigt sätt.påavfallet etttransporterasatt
fritidsbåtshamnart.exliknandehushåll ochfrånMFAFör

insamlingsverksamheter såfinnsför detkommunenskall attansvara
anting-skallHushållensig sitt MFA.ifrånlämnahushållen kanatt

eller kunnabostadenhämtning vidbeställamöjlighetha atten
personalmiljöstation Denvidsig sitt MFAifrån etc.lämna somen

för ändamålet.utbildadmåsteMFAdettahanterar vara
förstationer byggtskommunalaDanmark har nätI uppett av

avfalletkanaliseraavfall ochmiljöfarligaverksamhetersemotatt ta
närvarandeKommunekemi. Förtillhuvudsakbehandling itill rätt

ilandetfördelade övergeografisktmottagningsstationer18finns
underlyderMottagningsstationernavarje amt.station iprincip en

amtsrådet.därför godkännasskallDemiljøbeskyttelselagen. av
MFAför hushållensmiljöbilarmiljöstationer,Gäller etc. om

förbehandling sker.forminte någon av
vissaIuppbyggnad.olika i sinMottagningsstationerna utser

mottagningsstation iviaavfall kommunensgåmåste alltkommuner
Mottagningsstationerna ärundantag.beviljas mångafallandra

Trans-emballerat.korrektavfall ärskyldigaendast emotatt ta som
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harportören rätt neka förpackat avfall.korrektatt att ta emot

16.2.3 Transport

Från och 1991med skall kommunen insamlings-ha etablerat eller
avhämtningsverksamheter för olje- och kemiavfall. Efter denna
tidpunkt skall det endast de kommunentransportörervara som

skall hämta avfallet. Det finns möjlighet utnyttjautsett attsom en
andra dåtransportörer måste undantag från utnyttjandepliktenmen
beviljas.

Även kommunen ansvarig för insamlingär betyder det inteom
kommunen själv måste avfallet. Kommunerna kanatt transportera

avtala med eller flera Transportörentransportörer. skall kunnaen
dokumentera vilka verksamheter avfallet insamlat hos. Kommu-är

skall kontrollera hartransportören utrustningrättatt samt attnen
personalen fått utbildning i hantering kemikalieavfall.av

Vid uppgift från verksamhet olje- eller kemiavfall skallatten
levereras skall kommunen lämna relevanta olje- eller kemikalie-ut
avfallskort till verksamheten. Dessa kort beskriver hur hanteringen

avfallet skall till.gå Verksamheten ansvarig för kortenärav att
vidarelevereras till farligttransportören avfall.av

16.2.4 Uppgiftsskyldighet

Enligt lag finns skyldighet för verksamheter olje-anmälaatt atten
och kemikalieavfall uppkommer i tillverksamheten kommunen.
Syftet är kommunen överblick mängderöver såatt rättattge en
dimensionerade mottagnings- och omhändertagningsmöjligheter kan
etableras. Ny anmälan skall ske förändring strömmarnaom en av
uppkommer ändrad mängd eller sammansättning. Tidigaret.ex-
fanns minimigränser med tanke på lantbruk, vilket är borttaget.nu
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ochImport export16.2.5

månadtill kommunen senastanmälas enskallMFAImport av
ellerplanerakan transportenkommunensåskerimporten attinnan

oljeavfallgäller samtutnyttjandepliktenfrånundantagbesluta om
avfalletgällerkemiavfall attövrigtlösningsmedel. Förorganiska

skall åter-metallervissaFörMiljøstyrelsen. somtillanmälasskall
Miljøstyrelsenskallkromnickel,aluminium,zink,t.ex.vinnas

EG-reglerområde väntasdettaPåefterhand. nyaiunderrättas
komma.

gränsöverskridande trans-reglerEGsunderlyderExporten om
sigdet rördispensansöka omskallVerksamheter omomporter.

detgodkändärkrävs avexportendettaEG. För attinomexport
EGutanförFör exportmyndigheter.behörigalandetsmottagande
vissasigrördetom omgodkänna exportenMiljøstyrelsenskall

återvinning.tillmetaller

Tillsyn162.6

lyderverksamheterd.v.s.verksamheter somA-märktas.kFör
Förtillsynsmyndighet.amtsrådetmiljøbeskyttelseloven ärunder

tillsynsansvarig.kommunenverksamheter ärövriga
Miljøstyrel-ochLandsforeningKommunernesKommunekemi,

miljötillsyns-ADB-register ettframtagit etthar gemensamt -sen
dettaprincip ärItillsynsmyndigheterna. enhjälp förtillregister

uppgifterochkundregisterKommunekemis omsamkörning av
företags-erhvervsregisterStatistiksDanmarksfrånverksamheter

MFAlevererabordenormaltbranscherhardettaregister. Ur som
plockats ut.

revideradeoch lämnaregistretigenomgåskallKommunerna
skallregisterdettaSyftetKommunekemi. är atttillupplysningar

allavisatillsynsmyndigheterna att omhjälptill genomvara
tillellermottagningsstationernatilllevererarverksamheterföretag



Kommunekemi eller är undantagna från utnyttjandeplikten. ADB-
registret ännu inte fullt utbyggt och har tekniska svårigheter attman
kommunicera med vissa regioner.

16.3 Kommunekemi

Kommunekemi AS 1971grundandes kommunalt ägtettsom
Ägarnaaktiebolag. Kommunernesär Landsforening 82%, Köpen-

hamns kommun 15% Fredriksbergs 13%.kommunsamt
År 1989 Kommunekemi 121 000 miljöfarligt avfallmottog ton

till behandling och destruktion. Detta innebar ökningen svag av
Ökningenmängder. berodde på import avfallmottagna att en av

stödbränsle skedde upplagrat avfall behandlades. Mensamt attsom
i övrigt tendensen i Danmark liknande i övriga nordiskaser ut som
länder med stagnerande eller vikande mängder.

Mängderna miljöfarligt avfall från hushåll Ökade i samband
Åretmed kommunerna fick insamlingsansvar. 1990att ett mottog

Kommunekemi 2 500 MFA från hushållen.ton
Kommunekemi behandlar organiskt avfall förbränns isom

verksamhetens förbränningsanläggningar. del energinEn vidtre av
förbränningen går till och energiproduktion.värme- Oorganiskt
avfall behandlas och deponeras på Kommunekemis deponianlägg-
ning vid Klintholm. När det gäller oljeavfall sker separationen av

slam och olja. Vattnetvatten, och slammet förbränns, medan oljan
efter efterbehandling används stödbränsle vid Kommuneke-en som
m1.
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17 MFA-HANTERINGEN I

FINLAND

Finland producerar årligen 70-80över miljoner avfall ochton
därmed jämförbart material. Av dessa 70 miljoner 16 miljonerär ca

industriavfall 200 000ochton problemavfall miljöfarligtton
avfall.

17.1 Avfallshanteringens mål

År 1978 kom lagen avfallshantering. Tidigare hade avfallshan-om
teringen juridisk synvinkel närmast hygieniskur ansetts som en
fråga. I avfallshanteringslagen uttrycks målen avfallshantering-med

i Finland. Avfallshantering skall ordnas så avfallet kanen att
återanvändas eller på sätt utnyttjas så avfallet inte leder tillannat att
miljöolägenheter.

Lagen gäller allt avfall förutom radioaktivt- och spräng-som
ämnesavfall stadgar villkorlig skyldighet till återvinningom av
avfall skyldigheten gäller då återvinning tekniskt,är ekonomiskt-
och organisatoriskt möjligt. Denna átervinningsskyldighet gäller alla
avfallsproducenter och de för ordnandet avfallshante-som svarar av
ringen.

Regeringen utfärdade 1986 principbeslut utvecklandetett om av
avfallsátervinningen. Den centrala målsättningen följandeär

âtertagningen avfallsråmaterial vid källan skall effektiverasav
användningen avfall i produktionen skall ökasav
avfallstyper försvårar återvinning skall insamlas och be-som
handlas separat.
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preciseratillsyftar1986-95 och attperiodenPrincipbeslutet avser
avfallshan-iingårskyldigheterallmännaprinciper ochde som

teringslagen.
Förutomantal gånger.ändratsharAvfallshanteringslagen ett

inrikes-avfallshanteringsförordningen,området bl.alagen styrs av
oljeav-särskild lagproblemavfallbeslut samtministeriets omenom

gift.

avfallshanteringenOrganisationen17.2 av

förvaltningavfallshanteringensutgöravfallshanteringslagenEnligt
hartillsynsansvarochledningnivåer. Högstapå treett system
1986sedanmiljöstyrelsenochmiljöministeriet. Vatten- sorterar

tillutvidgatsuppgifter har attstyrelsensochmiljöministerietunder
isakkunnighetsuppgifteromfattavattenskyddet även an-utöver

avfallshanteringen.tillslutning
länsstyrel-avfallshanteringenövervakasochlänen ledsInom av

vattenbyråervattendistriktens1986 tidigarehar deFr.o.msen.
övervaknings-,harmiljödistriktochtillombildats vatten- som

avfallshantering.tillanslutningforskningsuppgifter isakkunnig- och
i kommunernamiljövårdsnämndemadetlokal nivå ärPå som

nämndernaTekniskaavfallshanteringen.tillsynenför avansvarar
mottagningavfallshanteringen t.exanordnandetför avavsvarar

problemavfall.

MFAKlassificering17.3 av
g

avfallshanteringslagen äruttrycks i attdetAvfallsbegreppet som -
föremål eller ärkasseratdenna lag ämneavfall i avsomavses

andrabetraktasutfallSåsom ävenvärdelöst.värde ellerringa
avfallförtillförtsellersamlats påföremål eller ämnen ensom
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reserverad plats för eller lagring, oskadliggörande ellertransport
behandling.annan

Vad problemavfall listas i 10är kategorier ministeriet försom
inrikesärendens beslut problemavfall 1979om

avfall innehållande olja
avfall innehållande lösningsmedel
avfall innehållande frätande ämnen, såsom eller alkaliersyror
avfall innehållande antimon, arsenik, kvicksilver, silver, kad-
mium, kobolt, krom, koppar, bly, nickel, zink, talliummangan,
eller tenn
avfall innehållande oorganiska eller organiska cyanider eller
isocyanater

avfall innehållande organiska halogenföreningar, såsom polyklo-
rerade bifenyler PCB
avfall innehållande fenoler
avfall innehållande bekämpnings- eller skyddsmedel
avfall innehållande läkemedelsråvaror, läkemedel eller läkeme-
delspreparat, samt

10. övrigt avfall, grund sin eller beskaffenhet kanartsom av
jämställas med avfall.nämntovan

Det finns inga mängd- eller haltgränser angivna formuleringmen en
ministeriebeslutet förekommersäger nämnda slagattav ovan av

avfall småi mängder eller låga halter eller form skadari som
miljön, betraktas de likväl problematfall... . För under-attsom

3lätta tolkningen har inrikesministeriet motsvarighet tillgett ut en
den svenska vägledande förteckningen.

Radioaktivt avfall och sprängämnesavfall frånär undantagna
denna lag.

13 miljöministerietInnan bildades låg tillsynsuppgifterna i an-
slutning till avfallshanteringen hos inrikesministeriet. Overfördes till

1983.miljöministeriet
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Avfallsinsamling och17.3.1 transport

ansvarig förhushållsavfall kommunenär transportdet gällerNär
ordnas såenligt lagen ävendockkanbehandling. Transportenoch

praktikenImed transportören.sluter avtalfastighetsinnehavarenatt
ordnabeslutatdelen kommunernaövervägandehar den attav

kommunenMFAhushållens ärformen. Förenligt dentransporterna
utformas ärmottagningsverksamhetenHurför mottagning.ansvarig

tillfrån kommunvarieraoch kanangelägenhetkommunernas
mottagningsstationerna kan ävenkommunalaTill dekommun.

avfall.miljöfarligasittjordbruk lämnamindre verksamheter, etc.
föroljeavfall skall kommunengällerNär det mottag-ansvara

siginte rörom detfrån verksamheterbehandlingning och även
samlar inpraktiken det Ekokemmängder. I äroskäliga somom

finansieras denInsamlingendet.avfallet och transporterar av
oljeavgiften.särskilda

ansvarigproblemavfall producentenövrigt ärdet gällerNär att
ocksåProducentenbehandling. ärtill avfallet når rättatt an-se

tillräckligaharanlitadesvarig till den transportörerattatt se
insamlingssys-Ekokem harför uppgiften.förutsättningar startat ett

siganvändakanproducenternamed transportörertem av.somegna
avfallet tillskyldighetharTransportören att returnera pro-en

behandlingsplatsen. Dettapåavfallet inteducenten emottasom
avfallet har pågäller säntsäven export.om

farligtförreglernaövrigtI transporttransportenstyrs avav
gods.

Oljeavgiftl7.3.2

oljeav-avgift smörjoljor enligt lagen1987 uppbärsSedan omen
60-70 be-cirka % oljeavfalletfallsavgift. Bakgrunden att avvar

därför förvillovägar. Medel behövdesräknades hamna att
oljeavfallet.behandlingeffektiv insamling ochtill stånd aven
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Avgiften betalas den i förvärvssyfte tillverkar införellerav som
smörjmedel smörjolja smörjmedel. Vissa har varitproduktersamt
undantagna från avgiften. Lagen till början tänkt till-attvar vara

Åretfällig och gälla i fem 1991år. förlängdes emellertid lagen till
igälla ytterligare femårsperiod.att en

Avgiften inbringar 25 miljoner FIM årligen. Influtna medel har
för täcka utgifteranvänts för insamling, och behand-att transport

ling oljeavfall. Avgiften skall föräven understöd anläggnings-av ge
och driftskostnader för de regionala mottagningsplatserna för
problemavfall.

Avgiften beräknas ha medfört 70% oljeavfallalltatt av numera
omhändertas Ekokem övriga 15 % omhändertas industrinav av

15och % påär vill0vägar.

17.3.3 Avfallshanteringsplaner styrmedelett-

En verksamhet producerar miljöfarligt avfall enligtär lagsom
skyldig avfallshanteringsplan.upprätta Avfallshanteringspla-att en

viktigtär styrmedel för kommunerna. Vid godkännandetettnen av
avfallshanteringsplanerna kan miljövårdsnämnderna knyta villkor

alternativ behandling, återvinning till beslutet.t.ex När detetc.om
gäller avfallshanteringsplaner från verksamheterstörre detär
länsstyrelsen skall godkänna planen. Ungefär 22 000som av-
fallsproducenter till individuell granskning avfalls-tas upp genom
hanteringsplaner.

I planen skall ingå uppgifter hur insamlandet, transporten,om
Ävenbehandlingen skall ordnas. uppgifter mängder ochetc. om

avfallslag skall lämnas till myndigheterna.

17.3 Behandlingstillstând för problemavfall

inteProblemavfall får behandlas tillstånd från länsstyrelsen.utan
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behand-problemavfalldetskyldighet ärfrån dennaUndantaget som
endast utgörbehandlingenindustrin, ellerinominterntlas enom

använd-elleravfalletdetbehandlingendelringa omegnaavav
avfallproblemavfall. Detskerningen ämnen sommotsvararsomav

godkändakrav påtillståndsärskiltbehandlas styrsutan genom
internt.000 behandlas37-50cirkaavfallshanteringsplaner ton

Behandlingstillståndetbehandlingstillstånd.fall krävsövrigaI
återkallasoch kanproblemavfall t.exvissa slagkan gälla omav

á
miljönförolägenhetbetydandebehandlingen medför0 i

aerhållitstillståndvilkenförverksamhetförtekniska nivånden0 i
behandlingstillståndetivillkoreninte motsvarar

förut-sakkunskapinte har sådantillståndetinnehavaren som0 av
behandlingstillståndet.isätts

1
tillståndgodkändaocksåproblemavfall krävsfå behandlaFör att
hälso-luftvårdslagenlagstiftning vattenlagen, samtövrigenligt

varit dessatillstândsgivningen harmed attvårdslagen. Problemet
1992 kommerUndermyndigheter.olikatillstånd handhasolika av

tillståndsför-förenklaskallikraftträdadärför lag att somnyen
och hälso-luftvårds-avfallshanterings-,enligtTillståndenfarandet.

miljötillstånd.tillståndin underförasvårdslagen kommer ettatt
finnas.vattenlagenenligtsärskilt tillståndFortfarande kommer att

och importExportl7.3.5

miljöministeriet underrättasskalloch importdet gällerNär export
Ministeriet kanexportenimporten sker.60 innanminst dagar

mottagarlandetproblemavfallförbjuda import eller export omav
internationellamedi striddet stårimporten,inte godkänner om

inte kan skeellerbehandlingenkonventioner eller transportenom
miljöriktigtpå sätt.ett

medarsenikavfall, batteriercyanid,förekommitharExport av
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kvicksilver och kadmium, lysrör och blybatterier.
Denna lagstiftning kommer ändras 1992under för över-att att

ensstämma med den Finland ratificerade Baselkonventionen.av
Tillståndsmyndighet kommer bli och miljöstyrelsen.att vatten-

17.4 Problemavfallsbehandling

Problemavfallshanteringen i Finland baserar sig på centraliserad
Årbehandling enligt planer mognade under 1970-talet. 1979som

fattades beslut för kommunernaett industrinochatt staten,om en
anläggning skulle grundas för behandling problemav-gemensam av

fall. Särskilda stadganden problemavfall infördes 1989.i lagenom
Byggandet problemavfallsanläggningen Ekokem Oy Abav

försenades dock på grund den debatt dess lokaliseringav som
väckte och den kunde inte köra igång igen förrän 1984.sommaren

De avfallsmängder anläggningen årligen varithartar emotsom
cirka 80 000 Avfallet behandlas förbränning iton. anlägg-genom
ningens förbränningslinjer,tvâ fysikalisk-kemisk behandling samt
återvinning avfallsolja. Inom anläggningen finns specialdepo-av en

Ävenni där aska, slam och slagg från deponeras. avfallprocessen
från andra verksamheter deponeras här.

l Björneborg finns Ekokems anläggning för behandling av
spilloljor. Dessutom behandlas begagnade smörjoljor i Jämsänkoski

Ekokems dotterbolag.av
Ekokem har regional ambulerande insamlingsservice ävenen

för små kvantiteter problemavfall. Företaget ordnar utbildning av
transportören

Översyn17.5 lagstiftningenav

I Finland pågår för närvarande total översyn avfallshante-en av
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beräknaskommittéutförsArbetetringslagstiftningen. somav en
Kommitténs1992.delenförstabetänkande underlägga avett

stadgandeninföralagstiftningframtidai omuppgifter är att

skadlighetavfalletsreduktionochavfallsminimering av
tekniktillgängligaanvända bästapåkrav att

avfallsåtervinningpåpreciserade krav
ansvarsförhållandenpreciserade

samarbeteregionaltplanering,kommunaltutvidgat ansvar,
finansiering

ämnen,bestämmelserutfärda närmare pro-befogenheter omatt
avfallochförpackningardukter,

skyldigheter.EES-avtaletsuppfyllaförstadganden att0

avfallsminimering åter-LagtillframledaskallArbetet omen -
formenhakommeravfallshantering. Lagen att av envinning och

förordningarformi samt stats-skall kompletterasramlag avsom
lagstift-harmoniseraSyftet är ävenministerbeslut. attochråds-

området.direktiv påEGsningen med

188



18 MFA-HANTERINGEN I

TYSKLAND

l

Varje år produceras 250 000 miljoner avfall i de delstaterca ton
förut utgjorde Västtyskland. Härav 80som utgör miljoner tonca

s.k. industriavfall och 10 14 miljoner specialav-utgör s.k.tonca -
fall miljöfarligt avfall.

I Förbundsrepubliken råder brist på behandlingskapacitetstor för
specialavfall och 1990 exporterades 700 000 till utlandet.tonca
Idag finns sju offentlig ägda 20och privata förbränningsan-ca
läggningar för specialavfall. Det tyska miljöministeriet uppskattar

10 förbränningsanläggningaratt för miljöfarligt avfallnya skulle
behöva byggas, den låga hos befolkningen föracceptansenmen nya
avfallsförbränningsanläggningar och deponier medför kapacitetenatt
inte kan byggas ut.

Problemen med mängder avfall, för litenstora behandlingskapa-
citet och miljöfarligt avfall hamnat på avvägar avfalls-görsom att
frågorna Ävenär högt prioriterade i Tyskland. den mängdenstora
med förorenade markområden måste åtgärdas, särskilt i desom nya
östra delstaterna, bidrar till avfallsfrågorna prioriteras.att

18.1 Avfallslagstiftning och avfallspolicy

Avfallshanteringen bl.a avfallslagen Gesetzstyrs der Vermei-av
dung und Entsorgung Abfällen 27.8 1986. I avfallslagen sägsvon

generering avfall böratt undvikas och återanvändning ochav att
återvinning bör prioriteras före behandling, förutsatt detannan att
är tekniskt möjligt, inte oskäliga kostnaderatt uppstår i jämförelse
med omhändertagande ochannat det finns marknad föratt deten
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skapas.marknad kanellermaterialetåtervunna att en
befogenheterförbundsregeringen attAvfallslagcn storager

Vidare kanavfallsomrârlet.inomförordningarsärskildautfärda
åtcrtag-ochmärknings-föreskrifterlörbundsrcsgeringen ut omge

vissatillverkningförbudellerprodukter motningsplikt avav
förpackningsområdet.inomutnyttjatsbl.a.harDettaprodukter.

för det1991aprilitillkännagavMiljöministeriet ett program
bl.föreslåsDäravfallsområdet. attinomfortsatta arbetet a. av-

åstadkommakunnabättreförreviderasfallslagen skall en av-att
handel skaochproducenterföreslåsfallsminimering. Vidare att

Deprodukter.frånomhändertagandetavfalletsför pro-ansvara
skall kunnamiljöriktigt sättomhändertas påinte kandukter ettsom

förordningartillförslagantaltillverkas. Ettförbjudas nyaatt
kost-krav påbilindustrin med attgällerförslagföreslogs t.ex. som

Ettomhändertagandet.förochskrotbilarnadsfritt återta ansvara
försäljarnadärelektronikskrot,förordningförslagannat omenvar
kostnads-fåroch komponenter ansvaret attelektriska apparaterav

skrotetDetelektronikskrot.omhänderta mottagnaochfritt mottaga
möjliga ochmaterialåtervinnasutsträckningdå i störstabör nya

miljöriktigt sätt.påkonstruerasbör ettapparater
lagfram gällerlagtsförslagYtterligare av-ett omensom

konta-återvinning ellerföravfallavfall, undantagetfallsavgift. Allt
medbeläggasföreslåsefterbehandlas,skalljord attminerad ensom

avfalletsberoende påvarieraAvgiftens storlek kommeravgift. att
formavfallsavgift i ettinnebärFörslagetsammansättning. aven

deponiavgift.ochföroreningeftertillägggrundbelopp, typ enett av

MFAgällandeFörordningar18.2

antalavfallslagenregleras ettMFA-hanteringen samt genomgenom
särskiltförordningar1990. Deutkom underförordningar somsom

MFA-hanteringen ärreglerar

190



Abfallbestimmungsverordnung0 förordningärsom en som
vilka avfall specialavfall.äranger som

ReststoffbestimmungsverordnungO är förordningsom en som
restprodukter för vilka avfallsregler måste tillämpas.anger

Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung0 för-ärsom en
ordning reglerar tillsynen omhändertagandet.som av
Förordning0 avfallsolja även gäller avfallsolja be-om som som
tingar värde.ett

Hur omhändertagandet skall ske dessutom denstyrs genom nya
tekniska förvaltningsföreskriften TA-Abfall 1990. Genom för-
ordningarna och TA-Abfall förväntas följande uppnås

I första hand skall0 mängden specialavfall reduceras eller åter-
vinnas ioch fall omhändertas på rätt sätt.annat
Den tekniska0 standarden på behandlingsanläggningar bliavses
hög och enhetlig över hela Förbundsrepubliken.
Enhetliga riktlinjer för deponier ska gälla.
ProducentansvaretO och handelns ska öka vad gälleransvar om-
händertagandet avfallet.av
Miljöanpassad produktion ska utvecklas.
Enhetliga regler för och kontroll över special-transporter av
avfall utarbetas.

18.2. 1 Klassificering specialavfallav

avfallslagenI definieras begreppet avfall såsom avfall enligt
denna flyttbaralag föremål,är ägaren vill siggöra kvitt medsom
eller föremål kräver riktigt omhändertagande förett värnasom att

allmänhetens väl eller för skydda miljön.om att
Genom avfall måste flyttbara föremål omfattaratt intevara

lagen förorenad jord förrän de kontaminerade jordmassorna grävts

upp .
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l
definitio-iinte lagenspecialavfall återfinns utanBegreppet

avfallomhändertagandetställas påsärskilda kankravär avnen -
offentlig verk-kommersiell ellerindustriell,frånhärstammarsom

mängd ärellerbeskaffenhetegenskap,avfalletsamhet, p.g.aom
brännbart,explosivt ellervattenfarligt,luft- ellerspeciellt hälso-,

sjuk-smittosammainnehållaöverföra elleravfallet kaneller om
domar.

lista deisedanAbfallbestimmungsverordnungI enanges
avfalls-harVarje avfallstypspecialavfall.avfallsslag är ettsom

Bak-och dessavfallstypenidentifierar ursprung.nummer, som
medarbetsgrupplistalistagrunden till denna är som enannanen

1980-talet.börjanutformat ifrån alla delstaternarepresentanter av
producerasavfall kanalla tänkbaraförteckningen listarDen som

förteckning har de500 600 Ur dennaden innehålleroch typer.ca -
specialavfall.utgöraavfallsslag valts ut som anses

MFAHantering18.2.2 av

Ägaren avfallet till denavfall överlåtatill måsteett ansvararsom
omhändertagandetförDelstaternaför omhändertagandet. ansvarar
anlitavarvid får entreprenör-delstaten, deavfall inom den egnaav

försigdelstatsnivå får frånsägaBehörig myndighet ansvareter.
avfallsslagavfall, dessavissaomhändertagandet för typer omav

hushållsavfall på grundmedomhändertas tillsammansinte kan av
enligtgäller producentansvareller mängder. Dådess egenskaper

regler.föreskrivna
välja villsjälva kan dedelstaternaDet innebär att ansvaraom

hanteringenspecialavfall. Därför varieraromhändertagandetför av
extremsystementvåolika delstater. Despecialavfallet mellanav

producentansvarNordrhein-Westfalendelstaternarepresenteras av
Övriga blandmodellerdelstater hardelstatsansvar.och Hessen

Varje delstat mäste upprättadelstatligtmellan och producentansvar.

för specialavfallet.avfallsplancr
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Förordningen Abfall- und Reststoffüberwachungsverordnung
reglerar insamling och liksom kontrollentransport över special-
avfallet och restprodukter. Förordningen innehåller framför allt
regler för insamlings- och transporttillstånd, regler för följesedlar
vid avfallsleveranser och regler för erhållandet Entsorgungs-ettav
nachweis.

Det åligger avfallslämnaren söka Entsorgungsnachweisatt ett
för kunna visa specialavfalletatt omhändertasatt på rätt Försätt.

erhålla Entsorgungsnachweisatt ett måste avfallslämnaren lämna
avfallsdeklaration för varje avfallstyp till behörig myndighet.en

Samtidigt måste behandlingsföretaget ska avfalletta emotsom
lämna intyg på de avfalletatt och den för behand-att mottaavser
lingsföretaget ansvariga myndigheten måste bekräfta företagets
behandlingstillstånd. Efter detta den förprövar avfallsproducenten
ansvariga myndigheten omhändertagandet skeratt på rätt Medsätt.
prövning kontroll avfallsdeklarationens fullständighetmenas en av
och prövning avfallet kan återvinnas, förbehandlingen om om
krävs och omhändertagandet i avsedd anläggning tillåtlig.ärom
Därefter tilldelas Entsorgungsnachweisett kan gälla i l 5som -
år, inte avfallssammansättningen eller andra förhållandenom
ändras.

18.2.3 Behandlingstillstånd krävs

För behandling specialavfall krävs tillstånd erhålls. I TA-attav
Abfall de riktlinjer behandlingsanläggningar måste uppfylla.anges
TA-Abfall innehåller bl.a. riktlinjer gällande provtagning och analy-

avfall,för rekommenderad behandling för olika specialavfalls-ser
riktlinjer för behandlingsanläggningartyper, och utformning av

deponier.

TA-AbfallI avfallet måste förbehandlas för-attanges genom
bränning, kemiskfysikalisk, biologisk eller behandling innanannan
deponering får ske. Dessutom specificeras speciella förgränsvärden
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under-måstetungmetallerlakbarhetavfalletsbl.a. t.ex. somav
skall få ske.markdeponering påförskridas att
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19 MFA-HANTERINGEN I

NEDERLÄNDERNA

19.1 Avfallspolicy

I Nederländerna Ökar mängderna avfall. Mängden hushållsavfall
ökar med 5-10 % år. Men den mängdökningenstörstaca per svarar
den förbättrade miljövården i Nederländerna för. T.ex satsningen

efterbehandlingsátgärder föro-större mängder medsom ger
renade jordmassor måste omhändertas. Nederländerna harsom
många förorenade markområden på grund tidigare bristandeav
MFA-hantering då miljöfarligt avfall tippades direkt på marken.

Regeringens policy är Nederländerna skall omhänderta sittatt
avfall, sitt MFAäven inom landet. I dag råder deteget brist på

kapacitet för omhänderta avfallet volymproblemenoch iatt är stora
Nederländerna, precis i många andra europeiska länder. Det ärsom
svårt få befolkningens för behandlingsanlägg-att acceptans nya
ningar och skärpta regler för luftutsläpp medför flera för-nya att
bränningsanläggningar med sannolikhet får eftersom destängastor

uppfyllerinte kraven.
Ansträngningarna är därför i det tättbefolkade Nederlän-stora

iderna första hand undvika avfallatt uppkommer lösaatt samt att
problemen med omhändertagandet. Detta återspeglas i Memo-ett
randum the Prevention and Recycling of Waste från miljömi-on
nisteriet 1988. I denna promemoria målen skallanges som vara
uppnådda 2000.till år Till denna tidpunkt skall emissionerna till
mark, och avfall till delenstörsta kontrollerade ochvatten vara
eliminerade. Avfallet förstaskall i hand återvinnas och effektiven
infrastruktur skall slutligafinnas för det omhändertagandet av
oundvikliga rester.
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tillfram5 %medminskatskall haavfallsmängdentotalaDen
lO %endastmåletomhändertagandet är attgäller2000. När detår
gradökaduppnåsskallDettaskall deponeras.allt avfall genomav

utförtharMinisterietavfall.förbränningochåteranvändning avav
för hurmålställtavfallskategorier och29kartläggning uppaven
åtgärder-implementeringenske.börför dessaomhändertagandet av

avfallsminskning harföraktionsprogrampåbörjats ochhar ettna
1993 förtill slutetfinnasmåsteimplementationsplanEn avstartat.

avfallskategori-29 olikadedvs.avfallströmmamaprioriteradede
förigångredanhar attberörda sattsprojekt medOlika partererna.

utarbe-underärpolicydokumentYtterligaremålen.nå de uppsatta
and theProducts2000 ochDisposal StructureWastetande --

Environment .

avfallförProducentansvar19.2

produkter-konsumeradedeföringetproducenternaharIdag ansvar
gårutvecklingenMenavfallsledet. motihar hamnatdessanärna

blir dåproducenternaför attAnsvaretproducentansvar.ökatett
Ökadfölja reglernaochprodukternaförbrukadede attåterta om

förpackningsområdetpåinförasskallProducentansvaråtervinning.
för andraproducentansvarinförafinnstankar ävenoch pro-att

kylskåp.bilar ochelektronikavfall,dukter som
PrinciplePollutcr Paysavfallet kommermiljöfarligaFör det

framtiden. DettaiMFAomhändertagandetförtillämpasatt av
betyder att

organi-planering ochförMFA börproducerarde0 ansvarasom
avfalldettaomhändertagandesation avav

omhän-avfallettillståndssystem attdet garanterasO ettgenom
sättpâdertas angett

bestämdochmängdbestämdtillfårendast lagrasMFA en0 en
tid



ekonomiska0 garantier kan lämnas vid lagring kvantite-storaav
MFA.ter

19.3 Klassificering MFAav

I Nederländerna kallas det miljöfarliga avfallet för kemiskt avfall
och oljeavfall. Vid importfrågoroch används vidareexport- ett
begrepp hazardous waste, vilket bl.a inkluderaräven förorenade-
jordmassor. Avsikten är få överensstämmelse EGsatt meden
riktlinjer.

För kemiskt- och oljeavfall gäller Chemical Waste Act. I
denna lag klassificeringen kemiskt avfallatt enligtgörsanges av en
särskild förordning utkom i reviderad form i 1991.septembersom

Före ändringen indelades avfallet i i fyra klasserstort sett
A,B,C och D beroende pâ ämne och gränsvärde för koncentratio-

t.ex arsenik tillhörde A och för dennanen gälldegrupp attgrupp
avfall innehållande 50än mgkg klassades kemiskt avfall.mer som
För klass B gällde gränsvärdet 5000 mgkg, för 20 000C mgkg

föroch 50D 000 mgkg.
Efter ändringen klassiñceringssystemet finns lista överav nu en

47 olika med exempel på avfallsströmmar från dessaprocesser
Dessa avfallsströmmar dä kemisktär avfall och fallerprocesser.

under lagen kemiskt avfall koncentrationsvärden.oavsettom
Den gamla klassindelningen med koncentrationsvärden har

ändrats något gäller fortfarande för det avfall inte stårmen som
med på processlistan. Klassindelningen har dessutom utökats med
ytterligare förE reaktiva och explosiva substanser.en grupp

Anledningen till Nederländerna frångåttatt medsystemet
koncentrationsvärden är det i praktiken tillämpasvårtatt attvar
dessa gränsvärden. Analysmetoderna dyrbara eller kompliceradevar

ämnenför fastställa olika förekommandeatt i avfall och derasett
koncentration. Den processlistan skall underlätta klassificering-nya

och förhindra kemiskt avfall behandlas på från miljösyn-atten ett
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felaktigt sätt.punkt
ävenavfall klassarkemisktklassificeringFörordningen avom

ochlysrörbatterier,avfall,kemiskt t.ex.produktervissa somsom
kondensatorer.ochtransformatorerPCB-haltiga

intedetavfall omkemiskttillinteOljeavfall hör gruppen
definierashalogenföreningar utanorganiskaPCB ellerinnehåller

oljeavfall ärförDefinitionenavfallsslagen.ioch regleras separat
andramedblandningsystemoljaochsmörj-mineral-, genomsom

till detanvändasolämpligblivit attsätteller påsubstanser annat
syftet.ursprungliga

avfallmiljöfarligtHanteringen19.3.1 av

avfallkemiskteller destruerabehandla,lagra,fåFör att processa
förut-Tvåavfallslagen.kemiskaenligttillståndspecielltkrävs ett

Dentillstånd.sådantföruppfyllda att ettsättningar måste vara
lagstift-enligttillståndandraallaförutsättningen är annanförsta att

lagenbl.abeaktas ärmåstelagargivna. Deskallning somvara

om

till luftutsläpp
tillutsläpp vatten

olägenheter
markskydd

marksanering.

omhän-uppfylld ärmåste attförutsättningenandraDen varasom
effektivtmedOch atteffektivt.dertagandet är menas

kontinuitetlångsiktigfinnsdet en
tillräckligkapaciteten är

regional hänsyn,tarman
ansvarigjuridisktfinnsdet person.en



Företag internt hand sitt avfall behöver inte sökatarsom egetom
tillstånd enligt kemiska avfallslagen, såvida inte deponering skall
ske.

19.3 Insamling och transport

För insamla och oljeavfallatt mäste ha speci-transportera man
ella tillstånd enligt kemiska avfallslagen. Detta speciella tillstånd
krävs dock inte för insamling och kemiskt avfall. Itransport av
Nederländerna finns inofficiell vit lista transportbranschenen som
sammanställt över godkända transportörer.

Vad dock krävs är avfallslämnaren anmäler till myndig-atts0n1
Ävenheterna avfallet har lämnats till behörigatt omhändertagare.

avfallet måstemottagaren lämna uppgifter detta till myndig-av om
heterna. Inkomna uppgifter registreras hos myndigheterna som
därmed kan kontrollera avfallsströmmarna.

19.4 Behandling MFAav

l kemiska avfallslagen förbjuds i princip deponering kemisktav
avfall och oljeavfall. Undantag kan dock göras deponeringenom
kan göras frånpå miljösynpunkt godtagbartett sätt. Vad fårsom
deponeras och hur det regleras lagen markskydd.anges genom om
Beroende på vilken avfallsklass det kemiska avfallet tillhör gäller
olika krav deponeringen.på

De EG-direktiven har börjat tillämpas vilket innebärattnya att
sjukhusavfalläven skall klassas miljöfarligt avfall. I Hollandsom

kommer allt sjukhusavfall riskavfall förbrännas i särskildatt en
förbränningsanläggning med nybyggd rökgasrening.

AVR-Chemie är Hollands motsvarighet till SAKAB. AVR-
Chemie 45%ägs till staden Rotterdam, till 45% 8 industri-av av
företag och övriga 10% holländska Hos AVR-Chemicstaten.av
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kemiskaproduceradeNederländernas100%nästanomhändertas av
i Tysk-till saltgruvorbl.aavfallkemisktövrigtavfall, exporteras

land.
sammanlagddrift meditvåAVR-Chemie f.n.har roterugnar en

hållertredjeårskapacitet och roterugn80 000kapacitet på tons en
rökgasreningsanlägg-närvarandeförbyggsVidarepå byggas.att

deklaraskallförbränningsanläggningarnaså nyaningen attut,
beståkommerRökgasreningcn attutsläppskraven. nyaavsträngare

förkatalysatorerkolñlter ochaktivtvåtskrubber,elektroñlter,
År rökgasreningsanläggningen att1992 kommerNOx-reducering.

utsläpp-strängastevärldensuppfylladåoch kommerklar attvara
skrav.

AVR-Chemieförbränningsanläggningen har storFörutom en
avfallsklassefter denC2-deponinförkallasdeponianläggning som

och50 bredlång,320Deponin meterärhär.deponeras metersom
olika tät-betongbunker medprincipDeponin iär11 hög.meter en

Närgrundvattnet.skyddafördeponindräneringsskikt under attoch
deponinsHelatakskyddar regnvatten.deponin öppen motär ett

iräckadeponin beräknas230 000 avfall ochkapacitet är tonca
olikamedtäckasdenfylld kommerdeponin är att10 till. Närårca
meddränagesandlagersandbetonit ochfolie,bestående ettlager av

för läckage.detektorer



20 MFA-HANTERINGEN I

USA

Bristande omhändertagande miljöfarligt avfall är de störstaav ett av
miljöproblemen i USA. 1980Före fanns det i princip inga federala
lagar reglerade hanteringen miljöfarligt avfallsom och reglerav
fanns på delstatlig nivå. De enskilda delstaterna har frihet närstor
det gäller lagstiftning. De måste följa de federala lagarna kanmen
själva stifta Ävenlångtgående bestämmelser. länenegna mera
county har i viss utsträckning rätt besluta regler.att om egna

Året 1979 uppskattade EPA Environmental Protection Agency
endast 10 %att allt miljöfarligt avfall hanterades på miljörik-av ett

tigt Huvuddelensätt. det miljöfarliga avfallet deponerades påav
kommunala soptippar avsedda för hushållsavfall, lagrades i dammar

någon avgränsningutan marken eller deponeradesmot direkt på
marken. Detta har förorsakat kontaminering grundvattnet ochav
föroreningar sjöar och vattendrag. Lagringen och deponeringenav

miljöfarligt avfall har även förorsakat luftföroreningarav genom
avdunstning lättflyktiga organiska föreningar. Ett problemav annat
är de gamla läckande deponierna behöver medsom storarenas
kostnader följd.som

År 1986 genererades 534 miljoner miljöfarligt avfall enligtton
amerikansk klassificering. Av dessa behandlades 54% 289 miljo-

iton anläggningar kontrollerade enligtner den federala avfallshan-
teringslagen Resource Conservation and Recovery Act, RCRA.
Resten bestod huvudsakligen miljöfarligt avloppsvattenav som
behandlas enligt Clean Water Act eller vissa återvinnings-av
anläggningar undantas från RCRA. Huvuddelen de 289som av

Texten hämtadär från utlandsrapport avfallshanteringen iom
USA, Sveriges tekniska attachéer, Anders Carlsson.
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avloppsvatten.också detRCRA ärenligtreglerasmiljoner ton som
kalladesåavfall,olikavolym typerdetta kommerTill stor avaven

egenskaper ärmiljöfarligauppvisaravfallspecialavfall. Dessa som
skall regle-hur debestämtinteEPA. Det är ännustudieunder av

endast påreglerasoreglerade elleravfalldessatiden ärUnderras.
delstatlig nivå.

avfallsområdetpåLagstiftningen20.1

1965 i ochförstkornavfallshanteringeninomlagstiftningFederal
Act LagenDisposalSolid Wastekongressenmed antogatt

reglerasIdagAct.Recovery1970 Resourceändrades genom
the Resourcehuvudsakligenavfallshanteringen federalt genom

reglerar1976. RCRARCRAActConservation and Recovery
bådeliksomindustriavfallochhushålls-avfall bådealla typer av

reglerar ävenavfall. Lagenmiljöfarligt trans-och intemiljöfarligt
avfall.behandlingochporter av

tillskulle ledaramverkuppnåförsökteRCRAI ett somman
omhändertagandeoch säkertavfallåtervinning avurav resurser

målövergripandeLagenåterstoden. treangav

miljö.ochmänniskors hälsaskyddaAtt
energi ochpåavfall och natur-mängdenreduceraAtt0 spara

resurser.
uppkomstenelimineraellerreduceramöjligtså snabbtAtt0 som

avfall.miljöfarligtav

miljöfarligt avfallsärskilda hanteringenregler1984 dåSedan avom
närvarandeförhållerEPAomarbetatsinteRCRAinfördes har utan

Även RCRA ärändringar.dessaimplementerapå om-enatt om
in-lagarfederalasju andra störrefinns detfattande lag så som

Air Act,bl.a. Cleanavfallmiljöfarligthanteringenverkar på av
Environmental Respon-ComprehensiveTheActClean Water samt
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Compensation and Liability Act CERCLA vanligen kalladse,
Superfund reglerar efterbehandling utsläpp MFA ochsom av av
kontaminerade markområden.

20.2 Klassificering miljöfarlig avfallav

En de större utredningarna begreppet miljöfarligt avfall harav av
gjorts i USA. En grundläggande definition avfall och MFAav
finns i Resource Conservation and Recovery 1975.Act Där
skrivs med miljöfarligt avfall fastatt avfall, eller kom-avses
bination fasta avfall, sin kvantitet, koncentration,av som genom
eller fysiska, kemiska, eller infektiösa egenskaper kan orsaka, eller
signifikant bidra till, ökad dödlighet eller ökning i allvarligen en
oåterkallelig skada eller nedsättande reversibel sjukdom utgör en-
påtaglig faktisk eller potentiell fara för människors hälsa eller miljö

det hanteras, lagras, behandlas eller påom transporteras, sättannat
Ävenhanteras på olämpligt sätt. det i faststårursprungstextenom

avfall har lagstiftningen ellerkommit omfatta flytandeävenatt
halvfiytande avfall.

Undantaget från begreppet MFA hushållsavfall,är visst gruv-
avfall, vissa återvunnet material,typer restprodukter från fossilav
förbränning, avfall från utvinning och olja.av gas

Reglerna kring identifiering och klassificering MFA kom-ärav
plexa och svåra tolka. Det första i klassificeringenatt steget är att
identifiera avfall faller in under denett allmänna definitionenom
för avfall. Om så falletär är nästa undersöka detsteg att om upp-
fyller något nedanstående kriterier för miljöfarligt avfallav

uppvisar någotO de fyra egenskaperna lättantändligt, korro-av
reaktivsivt, eller giftig.

finns med på0 något de fyra listor EPA tagit fram överav som
MFA.

blandningär0 listat MFA och avfalletten av annat
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depone-lagring ellerbehandling,efteravfall uppkommetärO ett
listat MFA.ring ettav

underlaktest ärEttspeciellt laktest.i nyttGiftigheten bestäms ett
ProcedureLeachingCharacteristickallat T0xityutveckling,

TCLP.

MFAInsamling och20.3 transport av

följamånad måste100 MFAkiloänDe pergenererar mersom
till be-identifieras ochskallAvfalletvissa regler. transporteras

måstehanteringskedjandeponering. Helalagring ellerhandling,
lagstiftningens regler.enligtdokumenteras

tillfrånfölja avfalletavfallsspecifikation måsteEn gra-vaggan
EPAsupplysningar ingåfleraskallspecifikationenPå namn,ven. -

be-och dentransportörerpå källan,identifikationsnummer som
anläggningen.tilloch adressbeskrivningavfallethandlar samt
avfallsproducentenförsäkraninnehållaskall detDessutom attomen

nivåtillgiftighetmängd ochför reducerahar att enett program
bästa be-denförsäkranpraktisk möjlig. Samtär attomensom

lagringsanläggningen har valts.handling- och
speciñkationen.kopiabehållertransportkedjaniVarje led aven

skickaskallerhållit avfalletbehandlingsanläggningenNär enman
producen-35 gåttdagarHartill producenten.kopia tillbaka utan att

avfallet tagit vägen.undersökakopia måste hanfått denna vartten

till behandlingTillstånd20.4

MFAdeponerarbehandlar ellerlagrar,allaRCRA kräver att som
detaljeradetillståndför ärställstillstånd. De kravmåste ha ett som

anläggning.anläggning tillfrånskiljer sigoch
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År 1990 fanns det 4615 anläggningar lagrade, behandladesom
eller slutförvarade miljöfarligt avfall. I revideringen RCRA 1984av
reglerades alla dessa anläggningaratt skulle ansöka tillstånd tillom
EPA. Arbetet med tillstånd har gått långsamt.att Fram tillge
november 1989 hade EPA och delstaterna utfärdat 862 tillstånd och

133avslagit tillstånd.
De övriga 75% anläggningarna arbetade tillstånd underutan

mindre stränga restriktioner, interim För dessa anläggningarstatus.
har tidsbegränsade tillstånd beviljats. De anläggningar inte vidsom
tidsbegränsningens slut erhållit tillstånd förlorar sinpermanent
interim och ärstatus stänga. Dettatvungna har mångaatt anlägg-
ningar gjort vilket har lett till kapacitetsproblem.

De och omfattandesenaste reglerna kring miljöfarligtmest
avfall gör i princip allt miljöfarligtatt avfall måste uppfylla vissa
behandlingsstandarder innan det får deponeras. Detta innebär att en

del det obehandladestor avfallet förbjudits från deponering.av
EPA har regler för hursatt allt avfall klassatupp som var som
miljöfarligt enligt 1984 års regler skall behandlas. Det har gjorts
dels i form gränsvärden och dels peka vadav att ärutgenom som
den bästa tillgängliga behandlingsmetoden för olika avfall.typer av
Vissa avfall säkra läckagesynpunkt får docksom anses som ur
fortfarande deponeras obehandlade.

20.5 Delstatliga initiativ

Ungefär hälften alla delstater har någon form lagstiftningav av som
syftar till minimering avfall. Gemensamt för dem deärav att
kräver någon form plan för avfallsminimering anläggningar-av av
na.

Ett exempel Californiasär Hazardous Waste Source Reduc-
tion and Management Review Act från 1989 började gällaattsom
fr.o.m 1 september 1991 och kräver Departement of Healthatt
Services upprättar delstatligt förett reducering miljöfar-program av
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1 INLEDNING.

Problembeskrivning1.1
En oklarhet råder beträffandestor mängderna miljöfarligt avfall
mfa Sverige. Kunskaperi flödenmängder och förutsätt-ärom en

för mfa hanterasning och omhändertasatt veta på tillfreds-ettom
ställande Problemetsätt. tillräckligt entydigt kunnaatt bedöma
mängder och flöden mfa kan dock lösas medinte mindre än attav
bland tillräckligt definitionklar mfaannat införs. adminis-Deen av

möjligheternatrativa till bättre uppföljning mängder och flö-en av
måsteden också förbättras. svårigheterna kunna bedömaatt mäng-

flödender och kan ingå det problemkomplexsägas hela mfa-i som
utredningen har ställning till och kan tillfredsstäl-att ta lösasinte
lande från frågeställningarövriga mfa-området. Varförseparat inom

dåsaknas den erforderliga kunskapen hantering, mängder ochom
flöden

Problemen kan hänföras dels till svårigheterna definieraentydigtatt
vad mfamed och dels till de administrativaatt systemensom avses
för mångade avfallsströmmarnaoch kompliceradeatt registrera är
bristfälliga. definitionotillräcklig lederEn till bedömningar och
tolkningar hos avfallslärnnarna och tillsynsmyndighetema. Möjlighe-

korrekt kunna avfallsmängdemabedömaterna att och -strömmama
ocksådärmedär starkt begränsade. svårigheterna främstgäller det

avfall lågamed relativt halter ocheller litet innehåll miljöstörandeav
hamnar mfaämnen. gränszon mellani och konventionelltsom en

industriavfall så kallat gråzonsavfall.

administrativaDe hänger med de lagar ochsystemen intimt samman
förordningar reglerar hanteringen mfa. På grund densom av av
oklara bild råder beträffande och rollfördelningen inomsom ansvars-
mfa-området finns också brister de administrativa möjlighe-stora i

kunna rimlig bedömningterna göra mängder och flödenatt en av av
mfa.

Vid produktion och och överhuvudtaget följdtjänsterav varor som en
människors olika aktiviteter samhället, uppstår restprodukter.iav

restprodukter ska på ellerDessa omhändertas förett annat sätt att
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Vissadestrueras.ellerdeponerasslutligt avåtervinnas.återanvändas.
farligaellerpå miljön ärtillupphov störningarrestproduktema ger

omhandoch tasdärför hanterasmåsteochdjurochmänniskorför
omhänderta-ochhanteringpraktiskt kanRentsärskilt sätt.på ett

lagtansvaretdetmed operativarad olika sättpågande arrangeras en
ochAdministrativthanteringskedjan.aktörernaflera ipå eller aven

på vilkenberoendekonsekvensernågot olika an-fåstillsynsmässigt
väljs.aktörernamellanrollfördelningoch somsvars-

jämförakunnarestproduktför varje typldealtillståndet att avvore
mellan-Eventuellmängd.omhändertagenmedmängdgenererad

Varförhanteringskedjan.svinn idå ettskulle utgörasskillnad av
följande.detanalyseras iskalåter görasjämförelse sigsådan inteen

defi-oklaraflödenochmängder gbeskrivaSvårigheter apatt1.2
nitioner

strikttillrestprodukterna attbetraktelsenavgränsarOm avman
definierasflödenochmängderde somexkluderasmfa. somomfatta

förvärdeettrestprodukt representerar av-returprodukter. En som
återan-föravseddreturproduktbetraktaskanlämnaren ensom

avfall och kanreturprodukt är inteåtervinning. Enellervändning
defini-strikt skarestproduktmfa. För atthellerdärmed inte envara

lämna-hoskvittblivningsintressefinnasmåste det ettavfallsomeras
ekonomiskaanspråk.någragörafår lämnaren inteDessutomren.

komplice-Bildenavlämnandet.medochpå produkten iandra.eller
t lösningsme-returprodukterflöden exytterligare att vissa avavras

om detdärmedoch registreras voreändå hanterasdelsavfall som
mfa.

eventuellt mark-avfall blirpå att ettdefinitionenkonsekvensEn av
skadenkomma att styrakan ansesrestproduktenpå omnadspris

miljöfarlighetenalltså intereturprodukt. Det ärmfa ellerett envara
Med rör-ekonomiska ersättningen.eventuelladenavgör. utansom

därmedmfa-mängdernauppkomnadekommermarknadspriserliga
alltförmarknadspriserna ärOmtilltidfrånvariera annan.att enen

långsiktigadetmedsvårigheteruppstådessutomdetkanlättrörliga
omhändertagandeEftersombehandlingsresurserna. avföråtagandet
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mfa mycketär kostsamt. kan företaginget bygga långsiktiga be-upp
handlingsresurser det finns förrisk bortfall inllödet.storaom av

I de fall restprodukten klassasinte mfa gäller fortfa-givetsvissom
rande såväl Miljöskyddslagen Lagen och Förordningen ke-som om
miska produkter. Hanteringen enligt dessa lagrum har arbetsgruppen

kunnatinte studera. Generellt kan sägas de administrativaatt möj-
lighetema till samlad översikt flödenaöver försvårasen avsevärt ge-

splittring mellan olika lagrum.nom en

finnsDet också andra svårigheter tillräckligtatt klart kunna defini-
vad mfa.med låghaltigtFör avfall ellerera småsom avses mängder

avfall uppstår ofta tolkningsproblem.ett Den vägledande förteck-
saknar.ningen någramed få undantag. både halt- och mängdgrän-

Gäller det mängder låghaltigtstora avfallser. kan skillnaden be-i
handlingskosmader mellan klassa avfalletatt mfa eller kon-som som
ventionellt avfall bli mycket lägre haltstor. Ju miljöstörande äm-av

desto mindre benägenhet ñnns hos avlämnarennen att acceptera en
klassning mfa. Såväl hos avlämnarna hos länsstyrelsernasom som
och de lokala miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna skiftandegörs
bedömningar med olika resultat. Vad tillsynsmyndighetemasom av

mfa och kräva särskild hanteringanses vara läni ellerett ien en
kommun. kan läni ellerett annat i kommun godkännas fören annan
deponering konventionellt avfall.ett Omfattningen dessa skif-som av
tande bedömningar mycket svåraär uppskatta.att Statistiken över
mfa-mängderna kan alltså både inkludera exkludera dessasom
gränsfall mellan mfa respektive icke-mfa.

Möjligheten lokalt elleratt regionalt omhänderta avfallet inverkar
också på klassningen restproduktema. Som exempel kan nämnasav
oljehaltigt spolgropsslam. Där finns för kvalificeratettresurser mer
omhändertagande. behandlas avfallet mfa.i princip Det domine-som

förfarandetrande beträffande spolgropsslam emellertidär alltjämt
deponering på upplag tillståndsprövning godkänts förgenomsom

Ävendetta. här det svårtär bedöma omfattningenatt de olika sät-av
omhand avfallet.ten att ta
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mängdersmåochellerlåghaltigtför avgällerSammanfattningsvis
skillnadermed storaklassningenviduppstår problemdetavfall att

behand-anpassadebättreföljd. Funnesbehandlingskostnaderi som
behand-lägremed troligtvisflera klasser.indeladelingsmetoder i

skullemfa.förmetoderhögkvalitatativadagenslingskostander än
gränszonenhamnar iavfalldetmängder somtroligtvis större av

defi-vältilldirgeras ettmfa. kunnaavfall ochkonventionelltmellan
därmedskulleflödenaKunskapenomhändertagande. omnierat

vägledandedenrevideramed attpågår dessutomArbetetockså öka.
för-omarbetadhelttroligenpå kommersiktoch enförteckningen å

med ivaddefinieraentydigt avsessomochklarareteckning att mer
avfall.miljöfarligt á

ä
Avgränsning1.3

analy-avgränsatarbetsgruppenharovanståendebakgrundMot av
tillgängligaflöden ioch sam-mängderdeomfatta somtill attserna

med För-enlighetmfa ihanteratsuppgifteroch sommanställningar
varithar inteNågot annatFMFA.avfallmiljöfarligtordningen om

analy-deinnebär attarbete. Dettaförmöjligt inom gruppensramen
klartavfallfrämst detochförst sominnefattarmängdernaserade

returprodukterfallocksåingår i vissamfa. Vidaredefinieras som
FMFAomfattas inteprodukter avDessaåtervinning.tillskickassom

saknasfallandramfa. lattegentligendärmed inte somanseoch är
defini-inkonsekvens iDennaför återvinning.avseddaflöden ärsom

till.hänsynkunnat taintehar gruppentionerna

bilddiffusadentillhänsynkunnat taheller inteharVidare gruppen
mellangränszonenhamnar iavfalldetavseenderåder somsom

tolkningar ärolikagrundPåindustriavfall.konventionellt avochmfa
medansammanställningama.innefattat iavfalldettadelarvissa av

har intekategorierdessaOmfattningenfall saknas.andra avdet i
bedömas.kunnat

rela-deriktad motuppmärksamheten ovanmedska läsasRapporten
och avgränsningama.bristernaterade
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MÄNGDER2.

Vilken mängd avses
En praktikeni ofta använd indelningsgrund är genererad mängd, in-
samladtransporterad mängd behandladsamt inklusive eventuellt
nettoöverskott från importerad och exporterad mängd. På grund av
lagstiftningens uppbyggnad mfa-områdetinom och de därmed sam-
manhängande administrativa åtkomlighetensystemen, är uppgif-av

varierande. Någonterna samlad överblick finns beträffandeinte nå-
mängderna. definitionPer bordegon dock allaav betraktelsesät-tre

ten resultat. Alla de kapitelge relateradei l svårigheternasamma att
bedöma mängder och flöden ocksåär applicerbara på indelnings-
grunden enligt vilket ytterligare komplicerar bilden.ovan l samband
med genomgång respektive mängd ocksåen görs analysav en av
svårigheterna kunna bedömaatt mängderna. Noteras bör alltså deatt
presenterade mängderna avfallutgörs eller eventuella retur-av
produkter hanteras och därmed registreras mfasom enligtsom

UppgifternaFMFA. behäftadeär med felde och brister beskri-som
kapitel ochvits i l gör anspråk påinte fullständiga.att vara

2.1 Genererade mängder
Restprodukter för företagsintern behandling eller återanvändning
omfattas inte Förordningen miljöfarligt avfall FMFA. Enligtav §4om

gällerFMFA förordningeninte när slutligt omhändertagande av
miljöfarligt avfall sker anslutningi till den anläggning där avfallet
uppkommer. Hanteringen detta avfall finns ställeti reglerat fö-iav

tillståndretagens enligt Miljöskyddslagen. Uppgifterna därmedär
spridda i mängd olika tillståndsbeslutstor föroch dessaen mängder
saknas de administrativa möjligheterna kunnaatt göra en samman-
ställning.

avfallDet innefattas de mängderi insamlas och. eftersom som even-
tuell förbehandling, vidarebefordras till slutligt omhändertagande.
exkluderar därför de företagsinternt Omhändertagna mängderna. I
detta sammanhang har bland studeratannat miljörapportergruppen
från rad företag. Rapporterna den karaktäreninte är eller såen ärav
utformade det är möjligt någraatt dra slutsatseratt beträffande ge-
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harmängdergenereradeuppgifterNågramängder.nererade om
fram.kunnat taarbetsgruppendärför inte

oljehaltigthanteringdessutomgällerbestämmelser avSärskilda
bestäm-FMFA. Dessa§4.2från fartygtankspolvattenochbarlast-
respek-l980424förordningenrespektivelagenåterfinns imelser

fartyg.frånvattenföroreningåtgärder mot1980789tive om

mängdertransporteradeochinsamlade2.2
eller denkommunendast somtransporterasfår yrkesmässigtMfa av

för sådan transport-TillståndFMFA.§7tillståndsärskilterhållit
gällerEnligt §9 RFFMFA.§§8-10länsstyrelsenverksamhet ges av

bortforslasskatillämplig. genompå vilket FMFA äravfall,dock att
denänfår§7 RL ingenenligt somochförsorg annankommunens

bortforslingen.medbefattaändamålet sigföranlitarkommunen
för itransporterdockkrävs inteenligt §9 RFuppdragKommunens

avfalletdäranläggningdenomhand iavfalletmed tassamband att
enligt §17anläggningtillavfallet transporterasuppstått eller om

RF.§9skaeller exporterasavfalletdå importerasellerFMFA

utanför kommunernasalltsårnfa liggertransporterflödenVissa av
lkapitelsedefinitioneroklaraföljdkontroll. Somoch avinsyn en

meddokumenteraskanflödenochmängderdedessutom somblir
osäkra.ochofullständigatransporttillståndenkommunaladehjälp av

totaladenoberopas närmängddennaoftadet justär somTyvärr
mfamängden avses.

mängdertransporteradeochinsamladeuppgifterNedanstående om
regionalakommunägda. in-från dedelstvåpå sättinhämtashar -

statistiksanunanställningfrån SCBs avse-delsochsamlingsbolagen
del-ingårregionbolagenfrånMängderna ensomår 1990.ende

redo-sammanställningSCBsikommunernasiffrormängd dei som
reglerna iundantagnaflöden äralltså deärExkluderat somvisar.

kunskapersaknassammanhang om.det dettaoch iFMFA som

storleks-omfattarsammanslutningarnaregionalakommunägda.De
befolk-landetshälftenmotsvarande drygtunderlag avettmässigt
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ning. En sammanställning mängdema tabellvisas i l nedan.av
Underlaget omfattar följande regionala insamlingsföretag

GRAAB-KanüAB.Göteborg- KomiavfalliSkåneAB,Malmö- NordvästraSkånesRenhállningsABINSR,Helsinwom- NonköpingKommunalaRenhållningABINKR.Norrköping- StockholmKommunsAviallslörñdlingABISKAFAB.Stockholm- Söderhells ABISORAB.Renhållning Vallentuna- SödertörnsFlanhállningsAB.Huddinge- TekniskaVerkeni LinköpingAB.Linköping- VästmanlandsAvfallsaktiebolagVAFAB.Västerås-

Följande mängder demottogs regionala insamlingsföretagen underav
9901

mängd3i evIaIIssaggr bn
i oljeavfall1 se454Lasningsmedalsavfall2 6566Färy-3 ochIaakaVIaI 6216Limavläll4 326Sun5 ellerallrafskavfall 4288Iadmiumhalügr6 avfall aKyicksivamanigr7 avfall neTungmemllhalligt8 avfall 10219cyanidhanig9 avfall a357PcB-harigr10 avfall 207Bekámpningsmedelsavfall11 173Laboralorieevlall12 745lli Summagr2-12 37244l Summa1-12gr 13aess
i Övrigtmfa 10510

Tom mfasumma 144208

Tabell Av kommunágda. regionalabolag mfamottagna mängder under 1990

Den mycket höga siffran för cyanidhaltigt avfall beror till övervägande
delen på enda på drygtstor post 8 000 fråntonen ochett samma
företag fåroch Övrigtengángsföreteelse. mfa beståranses vara en av
avfallsslag visserligen klassasinte mfa, harsom som men som om-
händertagits och hanterats mfa på grund dess särskildasom av egen-
skaper.

I tabell 2 nedan redovisas länsvis de mängder mfa kommunernasom
lämnat uppgifter till SCBs statistiksammanställning avseende årom
1990.

11
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månad
bnlår
04029Stockholm 3513Uppsala 6731Sodennenlands 2509f rgâtlands 3eooJönköpings 5001Kronobergs 4340Kalmar 4401Gotlands 354eBlekinge 4164Kristianstads 2a596Malmöhus 5066Hallands 75538BohusochGöteborgs- 1976Älvsborgs

344Skaraborgs oea17Värmlands 4654Örebro
08817Västmanlands saa6Kopparbergs 242Gävleborgs 12480Västernorrlands 567Jämtlands 0171Västerbottens 54013Norrbottens X
169214anna

sammanställningSBCsikommunernaredovisadeMfa-mángderTabell 2. av
1990.åravseende

tabellenligtmängdererhålleshuvudgruppertolvuppdelning iEfter
nedan.3

Mind
tonavlallsslaggr
357140Oljoavlall1 4a9Läsnlngsmodelsavtell2 399BlackavtallFarg-och3 517Limavlall4 6161 IavfallalkalisktellerSurt5 ;103avfalllGadmiurnhatigt6 l349avfallKvicksilvorhaltigt7 12993avfallTungmelallhaltigt8 452aavfallWanidhaltigt9 704avtalPCB-helägt1a 291Bekámpningsmedelsavfall11 993Laboratorieavlall12
4264812Summagr2- 7631861-12Simmagr

sammanställningSBCskommunema iredovisadeMfa-mángderTabell 3. av
1990.avseendeår

12
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Anledningen till uppdelningenatt på de tolv huvudgruppema totalt
lägre mängd denger än länsvisa uppdelningenen är att allainte

kommuner kunnat sådan uppdelning.ange Den kommunernaen av
redovisade totala mängden mfa alltsåår 214 169 ton.

bådel tabell och2 tabell finns3 stora cyanidhaltigt avfallpostsamma
drygt 8 000 ton kommenterades tabelli lsom ovan.

Hushållens2.2.1 miljöfarliga avfall
detI material SCB frånsammanställt kommunerna ingårsom också

uppgifter hushållens mfa. Uppgifterna är grupperadeom länsvis och
återges tabelli 4 nedan.

mängdavfallsslag ton
Stockholmslån 1610Uppsalalän 495Södermanlandslån 229Östergötlandslan 740JönköpingsIán 176
Kronobergslän 169Kalmarån 296Gotlandslän 2Blekingelän QKristianstadsIan 57aMalmöhuslän 580
HallandsIan 277Göteborgs-ochBohusIan 918ÄlvsborgsIan 389
Skaraborgslan 289Värmlandslän 306Örebrolän 198
Västmanlandslän 196
Kopparbergslän 465Gävleborgslån 298Västernorrlandslan 204Jämtlandslån 183Västerbottenslän 194Norrbottenslån 1246
Simma 10156

Tabell 4. insamlade mängder mfafrán hushållen 1990

Ovanstående tabell påett kggenomsnitt 1,2 insamlat mfager frånca
hushållen invånare år.och Andra studier tyder på siffror frånper ca
0,1 kginvånare och år till 1.5-2,0 kg invånare åroch med ettca per

kring drygtgenomsnitt 1,0 kg invånare år.och Den potentiellaper
mängden troligtvisär större. erhållaFör att högre insamlingsre-ett
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och bättre in-insamlingssystem,bättreerfordras merännusultat
formation etc.

mängderBehandlade2.8
uppdel-lagstiftningenskanmfa-mängderbehandladebeskrivaFör att

administra-behandlingsföretagen idelaförhjälp intill attning vara
därföranvändsindelningsgrundFöljandelättillgängliga grupper.tivt

denna rapporti

FMFA§43behandingFömtagánlem- FMFASAKAB§12.1Behandlingav- FMFAtillstånd§12.2särskiltharBohmding somannanav- FMFA§17ârbehandingtörstagprimärtinteföretagBohanding somav- FMFA§§19-21utlandetexportBehandingi --

bristerochavgränsningarde somgällerfortfarandeObservera att
påanspråk attalltså ingaUppgifterna gör varakapitel 1.redovisas i

fullständiga.

FMFA§43mängderbehandladeFöretagsinternt2.3.1
industriföretagetmfa är attomhändertagandeförHuvudprincipen av

redanSomavfallet.behandlaelleråtervinnakananläggningi egen
Förordningenreglerna iundantagen omhanteringdennaärnämnts

hittillsdetharframgåttFMFA. Somavfall §4.3 ovanavmiljöfarligt
dessa mäng-sammanställning översamladnågonfunnitsheller inte

behandladeföretagsintemtuppgifterocksåDärför saknas omder.
rapport.dennamängder i

FMFA§l2.lSAKABBehandling2.3.2 av
behandlaFMFA attenligt §12.1tillstånd av-generelltharSAKAB ett

mängderbehandladeochMottagnahuvudgruppema.tolvfall allaur
SAKAB1990Under mottogdefinierade.välmycketSAKAB ärhos

huvudgrup-tolvpå deUppdelningenbehandling.förmfa77243 ton
tabell 5.nedanståendeframgår avperna
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mängdavlallsslagQ ton
Oljeavlall 10527Ldsningsmodalsavfall 8342Fug-ochladravlal 8141Limavlall 232Sunelleralkaliskranal 2674Iødmiumhalägtavfall
Kvicksivarhaltigravfall
Tungmomllhaltigtavfall 6935qanidhdligtavfall 274PCB-helägtavfall 4514BokâlnpnthgsmodølsavlaI 221lnboraloliøavfall
Summa 31447Summa1-12 41974
Övrigavfall 1796
Talasumma 43T72

Tabell 5. Au SAKAB mfamottagnamängder under 1990

Behandling2.3.3 har särskilt tillstånd 5122 pmmav annan som
får.I övrigt enligt §12.2 FMFA. företag erhållitannat särskiltsom

tillstånd slutligt omhänderta mfa. Från och årsskiftetmed 199192
detär Naturvårdsverket sådantprövar tillstånd. Enligt Natur-som

vårdsverkets sammanställning âl2-företagöver detär 40-talett
företag innehar tillstånd behandla miaatt enligt §l2.2som FMFA. Av
tabell 6 nedan framgår behandlade mängder summerade huvud-per
grupp

avIaIsslagE bli
OIaavlall 64918Lösningsmedesavfall 3775Fárg-ochIadcavfaI 3633Umavlall
Sunellealkalisktavfall 4469Kadmiumhalägravfall B62Kvicksilvorhalügavfall 1.3Tungmetalhelägtavfall 86510Cyanidhaltigtavfall 0,5PCB-helägtavfall
BekämpningsmadeIsavfaI
Laboratoiøavfall
Simmagr2-12 99256amma 1-12gr 184174

Tabell Enligt6. §12.2 FMFA behandlade mängdermfa
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skaoch1990och19891988,årenomväxlandeUppgifterna avser
mängder.behandladeårligenförriktmärkeettsomses

oljehal-ocholjeslop annat000350 tontillkommeroljeavfalletTill ca
haroch inteoljahalterlågamycket somellerlågamedvattentigt

avfalltungmetallhaltigtförsiffranIsammanställningen.med itagits
mängdenaktuelladen cadominerarhelttvå posteringår stora som

blyskrotoch övrigtackumulatorplattorstartbatterier.00050 ton
stålindus-ochmetall-frånmetallhydroiddstoft00025 tonsamt ca

trin.

behandlingsföretagärinteprimärtföretagBehandling som2.3.4 av
FMFA§17

förord-§17enligtfår även sammaFMFA§12ivad sägsUtöver som
miljöfar-omhändertaslutligtanläggningindustriföretag ining egen

anläggningen,tillanslutning omuppkommit iharavfall inteligt som
miyöskyddsla-stödmedmeddelatshar avför anläggningentillstånd

endastutnyttjarbehandlingen enförföretaget1969387 ochgen
kapacitet.anläggningensdelmindre av

länsstyrelsen.tillanmälan görasskaFMFA§17enligtbehandlingFör
tillståndsgivnaöversammanställning gjortsharnedantabell 7I en

slutetförfrågan ividlänsstyrelserna enmfa-mängder angavs avsom
1990.av

månad
tanavfaIIssaggr
7974Oljaavlall1 712Lösningsmedelsavfall2

IackavfallochFålg- -3
Limavlall -4 E361avfallalkaliskiSuneller5

avfallIaániumhanigt -6
avfallKvicksilvørhaltigr -7 7556avfallTungmeøallhaltigt8 loavfalliyanidhalügt9

avfallPCB-helägt -10 BokämpningsmedaIsavfaI11
Laboratorium12

9283gr2-12Summa 08014Samma1-12gr

mfamängderbehandladeFMFAEnligt §17Tabell 7.
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Länsstyrelserna har för närvarande administrativainga förrutiner att
på enkeltett sätt sammanställa uppgifterna enligt §17. Det rör sig
dock relativt små mängder mfa behandlas efterom anmälansom en-
ligt §17 FMFA.

Även siffrorna för §l7-företagen domineras enstaka stora poster.av
Pâ sätt §l2-företagensamma utgörs tungmetallhaltigtsom ovan
avfall påstor 000-5 stålverksstoft.post 4 000 ton detta fallav len rör
det sig zinkhaltigt stoft.om

2.3.5 Behandling utlandet §§19-21export FMFA-
Utöver omhändertagande landet kaninom också, under för-vissa
utsättningar, tillstånd för återvinningbehandling utlandet.ges i Na-
turvårdsverket frågorprövar tillstånd till tabellexport. l 8 nedanom
redovisas tillståndsgivna mängder åren 1988-90 föravsedda export.

1988 1989 1990avlallsslag tangr ton ton
OIjoavIaI1 321B00 270 60000Lösningsmedesavlall2 5800 2840 37%Fâlg-3 ochIackavfal 740 1340 410Limavfall4 - - -Surteller5 alkaliskravfall 1900 250-Icadmiumhalligt6 avfall E - -Kvicksivsrhalügt7 avfall ie 2 16Tungmelallhalfigt8 avfall 22B00 31700 33800Cyanidhahigt9 avfall E ü 330PCB-helägt10 avlal 1060 1060 7630BekámpningsmedeIsavfaI11 14 2 -Labararorieavfall12 700 700-
Summagr2-12 30571 39653 46856Summagr1-12 352400 39970 106900

Tabell 8. Iiustándsgiuna mfamängder avseddaför åren 1988-90export

Att oljeavfall så.exporten starkt beror blandvarierar på deav annat
ingåendestora mängderna oljeslop med hög vattenhalt. Uppgiften

för består1990 till exempel till helhetsin enda på 60 000postav en
oljeslop.ton intressantare därförär 2-12. Förutomgrupperna ett en-

tillståndskilt för 7 000 PCB-haltigt avfall årton 1990 det egentli-är
bara 8, tungmetallhaltigt avfall, ökat.gen Anledningengrupp tillsom

detta alltär bättre möjligheter utomlands omhändertaatt denna typ
avfall.av
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501990Underför gavsdock export. ex-tillstånd utnyttjasallaInte
har rapportertillståndendefall givna16endastporttillstånd. För av

16dessaFörhar utnyttjats.tillståndetbekräftar attinkommit som
tillståndsgivnaden%60endastförbekräftats avfall har export ca

förhållandefåför iärrapporterinkomnaantaletEftersommängden.
drasslutsatsnågon sammantagentillstånd kan intetotalttill givna

1990.mfa underexporteratmängdentotaladenöver

mfa. Av00040 tonutförseltillexporttillstånd caav1989Under gavs
bekräftelsermedinkommit25 rapportertillstånd hartotalt 44 givna

tillhäruppgår ävenmängdenbekräftademängd. Denexporteradom
tillstånd.för dessatillståndsgivnaden60 % avca

FMFA§212.3.6 Import

tillståndGällande
denendastrikettillinförasavfallmiljöfarligt avfårFMFA§21Enligt

deFlertaletNaturvårdsverket.tillstånd avsärskilterhållit avsom
årHeraförochtidsperioder se-längre gavstillståndengivna avser

tillfälle. lendaavseende etttillståndocksåfinnsfalldelIdan. en
föravsedda importmängdertillståndsgivnaredovisasnedantabell 9

1ton.Mängdema i1992. anges1986årenunder -

19%199119%18919881%719%Puvudgrupp
260002600025000250002500035000250001 25650151000100012001004130W2 353353333003 00000004 30102033000000330003D005 10500501145045045045006 00000007 712007120070504712047050068500555008 400200000009 30000000010 25000000011 000000012
7911876836957657 75757515372954500612-12sun 10511810283810095710065710015310795486500sun1-12

000670000971000970970000970000000300000oiieslop 300 775118073838957 1070070657 11070153407954 1500386[01sum

Mângderna1992.1986årenföravsedda imponmängderTabell 9.
i tonanges
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Oljeavfall
Oljeavfallet huvudgrupp 1 består två tillstånd.i påstort Ettav
300 m3000 och på 670 m3.ett 000 Oljehalten här baraär någon
enstaka procent.

Övriga avfallsslag
något fallI beträffande lösningsmedelsavfall huvudgrupp 2. denär

importerade mängden avsedd för direkt vidaretransport till behand-
ling land.i ett annat Det rör avfallsig 200 påton dettaom ca som

endastsätt har Sverige transitland.ettsom

Metallhaltigt avfall huvudgrupp 8 består dels stoft från ochjärn-av
stålindustrin 48 ton000 och dels blyhaltigt avfall formiav av
blybatterier och stoft och slam med innehåll bly.av

Uppskattningvis har de årensenaste 5 härdsalter årligentonca
från Tyskland påreturnerats grund avfallet godkänts föratt inteav

behandling den avsedda anläggningen.i

SAKAB
Sedan 1991 är även SAKAB skyldiga tillståndansöka för bådeatt om
import miljöfarligt avfall.export SAKAB har tidigare haftsom ettav
generellt tillstånd för detta. ökningarDe den tillståndsgivna im-av

kan för årenporten noteras 1991 och 1992 härrör uteslu-sigsom
fråntande tillstånd.SAKABs

Verkligen importerade mängder
På försätt så skiljerexport verkligtsig importeradesamma som

Ävenmängder från tillståndsgivna mängder. här antaletär rapporter
för få för kunnaatt säker bedömning.göra Bland 40-taletten ca
tillstånd har importeraderapporter över mängder lämnats in
motsvarande tillstånden.10 Bland dessa de verkligtvarierarca av
importerade mängderna från till2 % tillståndsgivna70 % deca av
mängderna. Uttryckt rapporteradesi ton 13 000import tonav ca av
tillståndsgivna 67 000 ton.ca
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tvååren rört sigde senasteunder omdetoljeavfall harBeträffande
alltsåsammanlagtm3.000670respektivem3000på 300tillstånd

harochlitendockmängden ärverkligt mottagnam3. Den000970
m3.000300avseendetillståndetfallet.detminskat. Iständigt ena

tillståndetfallet,andradethelt. Iupphörtoljeslophar importen av
importentillståndet upp-kvarstårm3. ännu men000avseende 670

lågtsåOljeinnehållet som000 var50 ton.tillendastgick 1991 ca
olja.250-500 tonomräknat.eller%.0.5-l.0 ca

mängderbehandladeSammanställning2.3.7 av
be-desammanställning överredovisastabell 10nedanstående enl

mängderdehäräven somärUndantagetmfa.mängdemahandlade
uppstår.avfalletdärföretagdetinomåtervinnsbehandlas internt

begränsningarochbristerdeockså övrigtomfattas iUppgifterna av
samlatsoljeavfall ialltharnedantabellenkapitel l. lbeskrevs isom

oljeavfalletgrund attpågöraskunnathar avkolumn. Dettaegenen
och3.2kapitelrefereras isomstudiesärskildförföremålvarit en

LiljenbergOvegjordbilagaseparathelhet aviåterfinns sini ensom
analy-på attbyggerteknikdärvid utnyttjat somharUtredaren enAB.

reduce-beräkningarnavidharMängdemaolja.nettomängdetnasera
ochvattenexklusiveoljedelendenendastomfattatill renaattrats

räk-sedanharNettomängdenoljeavfallet.ämnen ieventuellaandra
för attvattenmängdgenomsnittliginnehållatill att ennats upp

oljeavfall ibruttomängdenhanteradepå denmåttettutgörakunna
nedan.tabell 10isiffra presenterasdennaavfallsledet. ärDet som

föroljeavfalletsåvälförmängduppgiftema somockså attbörNoteras
Endubbelräkning.förutsattadel kantill enavfallsslag viss varaövriga
tillvidarefall ha säntsnågramängd kan ibehandling mottagenför

för-formefter visseventuelltbehandling. avför enanläggningannan
eventuellasådanatillhänsynkunnat tahar inteGruppenbehandling.

dubbelräkningar.
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A B C D E F
Olja- 5 § Simma12.2 17
avfall SAKAB FMFA FMFA Export A-E

avfallsslag lan ton ton tongr ton ton
Oljeavfal1 140000 140000
Lösningsmodasavfal2 8340 3770 710 37% 16550-Färg-ochIackavfall3 6140 3540 410 12190- -LimavfaI4 zao 230- - - -Sunellerallrai5 avfall 2670 2920 8101 250 7650-Kadmlumhaloglavfall6 1 B60 B60- - -Kvicksilvarhaltigr7 avfall 3 1.3 16 5- -TungmomllhaltigtavfallB 6940 00060 6760 33800 560135-Cyanidhaiigtavfall9 270 1 10 330 610-PCB-helägtavfall10 4510 7630 12140- - -Bokämpningsmedalsavfal11 20 220- - -LaboratoIiaavfaI12 E 700 780- - -Övrigtavfall 8001 aoo1- - -
Summa 140000 33230 99250 9290 45870 328640

ÅrligenTabell 10. behandlade mfa företagsinternmängder exkl behandling.
uppgifterAlla oyeaufall har samlats i kolumn.om en egen

2.4 KOMMENTARER
Inledningsvis konstaterades idealtillståndetatt kunnaatt jäm-vore
föra genererade mängder med Omhändertagna mängder restproduk-

detta låterter. ocksåAtt har konstaterats.inte sig göras Arbetsgrup-
ändåvill någragöra avslutande kommentarer kring de tolv hu-pen

vudgrupperna mfa. några falll har uppskatt-gjortgruppen groven
de mängder avfall förning vilka det saknas kunskaper ellerav som

behandlas felaktigt.direkt Sammanställningen anspråk pågör inga
fullständig.att vara

Oljeavfall
l undersökningen genererad och behandlad avfallsolja. utfördom av
Ove Liljenberg och ingår utredningen. konstaterasi attsom ca
40 000 oljeavfall redovisats avfall eller behandlatston korrekt.som
Nedan följer försök till analys delar dennaett mängd.av av

Förbrukade oljefilter och bränslefilter har hittills upp-
fattats mfa tillförts avfall. Mängdenutan övrigt olja kansom
uppskattas till år.2 000-5 000 tonca
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be-oljeinnehåll ochhögtsmörjolja har ettFörbrukad2.
för eld-krton ersättningca 2 000värdeett somtingar

fördestruktionskosmadjämföras medskaningsolja. Detta en
det sigSäkerligen rörkrton.300-500på omsmörjoljan ca

felaktigtårsmörjoljaförbrukad an-några somton pertusen
eldningsolja.förvänds ersättningsom

uppfattas1E0eldningsolja llagringfrånOljerester3. av
praktiska verksam-denavfallsolja iöverhuvudtaget inte som

vid tan-rengöringuppkommeroljeskvâttar avheten. De som
åter-ochtanksamlas rengöraren iinnehållande E0kar av

säljs Eo 1 igen.ellerbetalningoljebolagentill motförs som
rengö-viduppkommerårligenoljeresterTotalmängden som

000till 000-4uppskattas 2kan grovt1-cisternerE0ring av
ton.

90 %.medminskatharoljorAnvändningen tyngre ca4. av
avfall från han-uppkomstenockså minskatvilket givetvis av

sido-dockÄven kananvändning vissalitenmedteringen. en
depåcisternerfrån rengöringidentifieras. Rester avströmmar

produkterobeskattadesåsomeftertraktas somoch bergrum
Högsvavligolja.beskattadtill pris re-säljaskan somsamma

normals-användassvavelfri olja kanmedblandadstolja som
tontvättas tusenTroligen etteldningsolja. av-vavlig par

årligen.på dettafallsolja sätt

godsrengöring etcoljeavskiljare.frånOljehaltiga vatten5.
tillåter attkommunerlandet. Vissaolikamycket ihanteras

påavfall och läggskonventionelltmedblandasoljeslammet
behandlingsanläggningarochSpeciella mottagnings-deponi.

Medlandet. ettfåtal platserpå iendastfinns ettför oljeslam
000000-10 ton5detta motsvarapå 1-5 °0 kanoljeinnehåll

outspädd olja.

Lösningsmedelsavfall
lösningsmedelsavfallmängdgenereradmellanskillnadensökaAtt

oljeavfall.exempelvisförsvårare änmängd äromhändertagenoch
lösningsmedlen äreftersomspekulera ikanskillnadEn viss man
användning utsättseftersamlaskaraktär. Dettillflyktiga sin uppsom
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alla efterföljandei led för avdunstning. Lösningsmedel dock oftastär
brandfarliga och den allmänna aktsamheten påverkar till slutetett

hanterande.och aktsamt

Den sidoväg kan inblandningär lösningsmedelsavfall olje-man se iav
avfall för minska hanteringskostnaden.att Oljeavfall är mindre kost-

hanterasamt lösningsmedelsavfall.att än Någon omfattningstörre av
detta hanteringssätt dockär troligt eftersominte användningen av
de två produkterna sammanfaller någoninte i omfattning.större
Med sannolikhet kan skillnadenstor mellan genererad och omhän-
dertagen mängd liten.antas vara

Färg- och lackavfall limavfallsamt
Skillnaden mellan genererad och omhändertagen mängd dessaav
avfall kan hänföras till deflnitionsproblematiken. Klassningen färg-av
och lackavfall skiljer markant mellansig olika delar landet. Påav

platser tillåtsvissa deponering fasta färgrester och falli vissa ävenav
ridåvatten halvfastaoch färgrester från sprutboxar. På andraav stäl-

len detär uteslutet tillföra någotatt helst färgavfall tillsom av-
fallsupplagen.

Starkt ellersurt starkt alkallskt avfall
Denna avfallsproduktertyp kan med sannolikhetstor hante-antasav

på påett sätt grund dessvarsamt specifika egenskaper; frä-ras av
tande. oxiderande och ofta med stickande lukt. frågeteckenVissaen
kan kring hanteringennoteras alkaliska bad från detaljtvättar. Iav

fall betraktasvissa de oljeavfall och spolas oljeavskiljarenut i närsom
vätskan förbrukad. Oljeavskiljarna är normalt dimensione-inteanses
rade för sådant förfarande.ett

Avfall innehåller tungmetallersom
Generellt gäller här avfallenäven betraktas olikaatt och definieras
olika på olika platser landet. Metallhaltigai betraktas och de-vatten
finieras olika; ibland det avfall ochär ibland processavloppsvatten.
Utsläppsvillkor för kan misstolkasvatten villkoren förinteom av-
fallshanteringen klargörs samtidigt.
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cyanidinnehållerAvfall som
så vältordecyanideranvänderidag varaverksamheterfåDe som

äravfallsproduktema inteomhändertagandefelaktigt avkända ettatt
troligt.

innehåller PCBAvfall som
välkändainnehåller PCB årtransformatorerochKondensatorer som
hanterarflestadehosaktsamhetenoch sommiljösynpunktfrån

uteslutas. gene-fusk kan inteeller menSlarvmycket hög.dessa är
PCB-hal-innehavareattanledning att tro avidagfinns det ingenrellt

Nyupptäcktakontroll.materialen utankvittprodukter gör sigtiga
inledningsvisgivetvisfogmassoräldresåsommaterial gerPCB-haltiga

angåendeinhämtatskunskapmyckettillräckligtbild innanannanen
spridning etc.omfattning.

Bekämpningsmedelsavfall
indus-bekämpningsmedel idag âr inomanvändningenstörstaDen av

använd-totaladen%60virke.tryckimpregnering avför catrin av
jordbruketanvändningen inom svararsomkommerDärnästningen.

användningen.för 35 % avca

växandeettvirke utgörtryckimpregneratkasserat,Spridningen av
gamlatill impregne-anslutningmarkförorenad iliksomproblem,

borde hanterasdenförorenad attsåjordenOfta ärrlngsanläggningar.
mfa.behandlas ettoch som

bekämpningsmedelgammaltdethandlardeljordbrukets omFör
innehållandesåsom preparatidag.användastillåtet attärintesom

insamlingskampanjerolikaGenomfenoxisyror etc.kvicksilver.DDT.
På20till ton.uppskattaspreparatresterinsamlade camängdenkan

jordbru-frånsamlaåterstår inattmängddenkansätt somsamma
20ton.tillockså uppskattasken cai
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3. REFERAT AV UNDERLAGSMATERIAL

arbetsgruppensl åtagande ingår också kort refereraatt det ingående
underlagsmaterialet med utgångspunkt vad mängderi och flö-avser
den. Nedanstående referat därvid kortautgör sammanfattningar av
följande underlagsmaterial

Hantering miljöfarligt avfall Sverige.i Nulägesrapportav
med problembeskrivning. RVF publikation 918

2. Miljöfarligt oljeavfall. Utredning gjord av
Ove Liljenberg AB

3. Miljöfarligt avfall. Hantering och spridning.
Rapport sammanställd Lars Tolgén, Ragn-Sellsav
Miljörevision AB

4. SAKABs kapacitetsprojekt
5. Hur insamlareomhändertagare mfa på denav ser

framtida utvecklingen påoch rollsin iegen samman-
hanget. Arbetsgruppens enkät till tolv regionalastörre
insamlareomhändertagare mfaav

6. Kemikaliearbetet substitutionsprincipen-

3.1 Hantering miljöfarligt avfall i Sverige. Nulägesrapportav
med problembeskrivning. publikationRVF 918

Rapporten har framtagits projektgrupp Renhållnings-inomav en
verks-Föreningens RVF arbetsgrupp Miljöfarligt avfall och publice-
rades 1991.i Det möjligtaugusti förinte arbetetatt inomvar ramen
med någrarapporten göra vadinventeringar mängder flö-ochavser
den mfa. mängduppgifterDe förekommer byggeri rapportenav som
därför på befintligt material. Enda undantaget uppgifternautgörs av

mängder behandlade efter anmälan enligt §17 FMFA. dettaFörom
ändamål kontaktades samtliga länsstyrelser landet vilka lämnadei
uppgifter anmälningar enligt §17 FMFA gjorda under de senasteom
åren.

Behandling hos SAKAB
Uppgifterna under för behandling1990 mängder.mottagnaavser
Under 1990 drygt 43 mfamottogs 700 SAKAB. figurenton Avav
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olika be-mellanfördelarmängder sigframgår hur mottagnanedan
handlingsmetoder.

380

förbränning

I neutrallserlng

i direkt
deponering

U metodannan

tonmängder l

990lSAKABMfa-mängder mottagna av

hu-Det ärförbränning.går till35 000 ton.mängden.Den största ca
föro-lackavfall ochfärg- ochavfall oljor.organisktvudsakligen som

avfalltungmetallhaltigt tasochlut800Cirka 2fat. tonrenade syror.
neutraliseras. tung-avfalletdäranläggningvåtkemiskomhand i en

Slutproduktenñlterkakor.formavskiljsoch ifällsmetallema ut av
deponering utanDirektoch vatten.metallhydroxider renatettblir

avfalletinkommandedetför 000används 6 tonbehandling avannan
metodermed andrabehandlas380metallhydroxider och tonca

PCB.ellerinnehållande isocyanateravfallavfall.kvicksilverhaltigt
behand-våtkemiskafrån denmetallhydroxiderdeponerasDessutom

del mottagetVissförbränningen.frånslaggochaska avlingen samt
England.ochFinlandtillfrämstvidarebefordrasavfall

tillstånd § 12-särskiltharbehandlingsföretaghosBehandling som
företag

framhar tagitsRVFs rapportför detta avsnitt iUnderlagsmaterialet
nå-pådärförskiljer inteoch signaturvårdsverketoch levererats av

2.3.3.underbehandlas avsnittmaterialfrån detsättgot som
Hänvisningtillstånd etc.särskiltharBehandling annan somav

till detta avsnitt.därförgörs
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Behandling hos behandlingsföretagannat, §17-företag
l arbetet med RVFs ingickrapport sammanställning före-över deen

medtag respektive mängder behandlas efter anmälan till läns-som
styrelsen enligt §17 FMFA. För överskådlighetens skull hänvisas
också detta fall tilli 2.3.4,avsnitt Behandling företag pri-av som
märt etc.

Export mfaav
Vid tidpunkten för publicering RVFs förelåg endastrapport uppgif-

beträffandeter tillstándsgivna mängder avsedda för 1990.export Det
är naturvårdsverket utfärdar tillstånd försom Underexport. 1990
ansökte 50 svenska företag tillstånd föraatt ut sammanlagtom ca

00047 mfa enligtton uppdatering gjord Naturvårdsver-senare av
ket. Hänvisning sker till 2.3.5,avsnitt Behandling utlandeti etc.

3.2 Miljöfarligt oljeavfall. Utredning Ove Liljenberg ABav

Ove Liljenberg har på uppdrag utredningen skattat aktuellaav mäng-
der, beskrivit flödena och identifierat kategorierna aktörer. iav som
skilda former har medatt göra utgångsämnen och avfall olje-inom
och smörjmedelsområdet. Bristen på komplett och tillförlitlig sta-
tistik områdetinom har detgjort omöjligt redovisaatt exakta mäng-
der. Enligt Liljenberg deär gjorda skattningarna dock tillräckligav

förprecision de ändamål kommittén har arbetaatt med.

Liljenberg har valt arbetaatt med metodik innebären som en om-
räkning från bruttomängder till nettomängder, det vill säga endast
oljedelen. Allt framföralltannat. har därmedvatten, borttagits vid
beräkningarna. Denna metod säkerhetstörre vidger analyserna.en

beräkningarnaVid kommer Liljenberg fram till totalt genereraden
nettomängd miljöfarligt oljeavfall MFOA på 125 000 motsva-ton
rande bruttomängd på 200 000 ton. Från dennaen siffra skaca jus-
teringar dels förgöras MFOA redovisas mfa, 6annat 000som som

dels avfallton, på grund sin utspädning redovisassom inteav som
MFOA, 4 000 Kvarstårton. 115 000 MFOAton år. slutligt be-per
handlad nettomängd MFOA uppgår enligt Liljenberg till 90 000 ton,
vilket mellanskillnad på 25ger 000 år.ton dennaen För netto-per
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Omvandlasomhändertagandet.kännedomsaknasMFOAmängd om
påutspädningengenerelladenhjälpmednettomängd olja avdenna

be-ellerredovisasvarkenMFOAbruttomängdenblir som62,5 %.
bero-mängd.dennainsamlingsledet ärår. I00040handlas ton per

större.betydligttroligenutspädning.ytterligarepående

attkonstaterarochtill prognosernågra ansatserocksåLiljenberg gör
undersök-omfattandepå sikt. Utanminskning meraförtalarallt en

förföremål giss-bliendastvolymeffekternaemellertidkanningar
ningar.

frånRapportspridning.ochHanteringavfall.Miljöfarligt3.3
Miljörevision ABRagn-Sells

sammanställning inven-avhar gjortABMiljörevision enRagn-Sells
Stockholmsområdet. Inven-ifyra kommunerutförda norraiteringar

jämförelseSom1989-1990.periodenunderutfördateringarna
årenförHallands länförhållandena iocksåRagn-Sellsredovisar

också stude-harindustriavfallförorening iMfa1990.och1980 som
rats.

avfallslämnarckändatidigareAnalys av
kommunerfyradeheltäckande inomfullständigtärInventeringarna
Vid inven-undersökningen.ingått iharföretagaginventerats;som

ti-upptäckts. inteavfallslämnare somnyaantalhar ettteringarna
före-saknade dessamfa. principlförkända att genereravaritdigare

framgårnedantabellenmfa. Avför sittbehandlingkorrekttag en
dessaföretagantaldetdels avkommunen.företag iantalettotaladels

mfa.för sittbehandlingkorrektsaknade ensom

saknadeantaltokommun hanteringföretag
M278Sigtuna 15206Upplands-Väsby 9321Järfälla 5133Upplands-Bro

jöretag.antalettotalatillförhållandeihanteringkorrektsaknadeföretagAntal som



Bilaga 1

l tabellnästa redovisas den procentuella andelen den totala mäng-av
den mfa respektive kommuni saknade behandling.som Beräkning-

har pågjorts grundval uppgifterna frånarna Ragn-Sells.av

kommun andel totmångdav
min saknadesom

hantering
Sigtuna 0,7 °.Upplands-Väsby 2,1 %Järfälla 0,5 7.Upplands-Bm 3,0 °.

Andelen den totala mängden mfa saknade korrektav hantering.som

Ragn-Sells slutsatser består bland de företagannat att idagav som
slarvar med avfallshanteringsin ofta mindreär verkstadsföretag som
till exempel låter skäremulsionersina tillta sin väg det kommunala
reningsverket. beståendeEtt intryck. enligt Ragn-Sells, dockär att
de allra flesta företag miljöfarligt avfall har funge-genererarsom ett
rande omhändertagande. De hanterar avfall påsitt miljö-ettsom ur
synpunkt korrekt förhållandevissätt är få och små.

Avfall i gränszonen mellan mfa och konventionellt lndustrlavfall
l sammanhanget ska också påpekas svårigheten lägga fastatt grän-

för vad mfaär eller l SundsvallTimrå-projektetsinte.sen del-som
bedömer10rapport såmängden kallat gråzonsavfallatt avfallman i

gränszonen mellan mfa konventionelltoch industriavfall bety-är
dande. Kemiavfall Skånei harAB gjort uppskattning mängdenatten
gråzonsavfall uppgår gångertill 2 á 3 mängden mfa. l GRAAB-Kemi

årsredovisningABs framgår1990 gråzonsavfalletatt 0,7-1.0utgör ca
mängden mfa.av

Jämförelse mfa-mängder 1980 med mfa-mängder 1990av
två fallI har Ragn-Sells kunnat göra direkt jämförelse mellan in-en

venteringen 1980 och dagens förhållanden. dels i Sigtuna. dels i
Hallands län. Båda fallen styrker uppfattningen dagensatt mängder
genomgående lägre.är tolkningEn industrinär arbetatatt med
kostnadsminimeringar och kvalitetshöjande åtgärder. med mindre
mängder mfa följd.som
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industriavfallbeståndsdel i annatMfa som
mfamängden in-studeratdärprojektredovisar ettRagn-Sells man

anläggningar.olikavidmottagitsindustriavfallgående övrigti som
000 in-20 tonanläggningarnavid cahalvår mottogsUnder ett en av

0.01 %.dvsmfa 2utgjorde ton.dettadustriavfall. Av

slump-22genomsöktesRagn-Sells,utfördstudieVid avannanen
containers dessaindustriavfall. inne-Avinnehållandeutvaldamässigt

industriavfalletstuderadepå detviktensammanlagdamfa. Denhöll 9
kg.till 40.7uppgickmängden camiljöfarligakg. Den21924var
AvfallsVästmanlandsvidgenomfördstudieliknande%. En0,17

konventio-det%0,4resultat att avanläggningABVAFABs gav som
mfa.utgjordesverketsjälvaindustriavfallet avinella

kapacitetsprojektSAKABs3.4

SAKABkännetecknas att1990 avtill1986 mittenfrån iPerioden av
Norrtorp.anläggning imfa till sininflödeökatständigthade ett av
Ranstad idels imåste upprättasmellanlagerså attstortlnilödet var

behandlingskapaci-EftersomNärke.idels TynningeVästergötland. i
centrala inteNorrtorpiförbränningsanläggningendenvidteten

ka-1987under ettpåbörjadesmängdernamotsvarade de mottagna
behovstuderatillsyftade attProjektetSAKABs regi.pacitetsprojekt i

iförbränningsanläggningenutbyggnadförförutsättningar avoch
förläggningsort.alternativteller annanNorrtorp en

konjunktumedgångeneffekternabörjade1990halvårsskiftet avRunt
dentekniker inomalternativatillämpningenmedkombination avi

SAKAB.mia-flödet tillpåutslagindustrin attmfa-producerande ge
sjunka1989-1992periodenunderberäknasSAKABmfa tillMängden

tonår.000till 36tonår000från 48 caca

mfa. vil-till importmöjligheter avhar öppnatinflödetminskadeDet
med importeraatträknar ca1992underSAKABmedför attket

medlösningsmedelbortfalletocksåmfa. avI övrigt ger0002 ton
PCB.omhändertagandeslutligtökat avför etthalogener utrymme

anlägg-dock attkräverDettaCPC-föreningar.och övrigahaloner
utrustning.ytterligaremed visskompletterasNorrtorpiningen
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Av diagrammet nedan framgår SAKAB mfa-mängdermottagnaav
årenunder 1986 1991 församt 1992.prognosen-

50 000
45 000
40 000
35 000 4
30 000 I
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

019801986 1987 1989 1990 1991 1992

Au SAKAB mfa-mángdermottagna 1986-1991 församt 992.Iprognos

3.5 Hur insamlareomhändertagare mfa på den framtidaav ser
utvecklingen påoch sin roll i sammanhangetegen

För kunna bedöma framtidaatt den kapaciteten på omhändertaatt
och behandla olika slag mfa på regional och lokal nivå har arbets-av

ställt frågorantal till förstaett handgruppen dei större regionala in-
samlamaomhändertagama mfa. Frågorna första handi ut-av avser
vecklingen under 1990-talet. Här nedan följer frågeställningarna till-

med sammanställning de tillfrågade företagenssammans en av svar
och smpunkter

Fråga 1 Trender l den framtida utvecklingen mängder ochav
slag miaav

Svar framtidaDen utvecklingen förstastyrs handi hu-treav
vudfaktorer

.

31



Bilaga l

Ekonomi-
ochproduktionsniváför industrinKonjunkturen

nedläggningar
mfa-hanteringenjörKostnadsutvecklingen

utvecklingochForskning-
Ändrade industrininomprocesser

behandlingsmetoderAlternativa

Lagstiftning-
Mfa-klassificering

substitutionsregelnplanerBegräns nings
verksamhetskontrollUtökad

ochlokalautvecklingtillmöjligheter te-Framtida avFråga 2
återvinningsteknikeroch ellerbehandlings-gionala

nationellacentralabehandlas imfa an-börKvalijiceratSun
delarhögtemperaturförbránning.med menläggningar

högtemperaturjörbrân-tillidag gåravfalldet somav
områdeEttsätt.behandlas på annatkunnabordening

framkunnadrift bör taslokalregionaljörteknikdär
olikaoljeslamomhändertagande ursprung.jör avär av

föroreningshalt etc.mycket litenmedridávatten

måstelösningarregionalalokalaområde därEtt annat
mängderdeomhändertagande storavidfram är avtas

Ettindustrisaneringar.viduppkommer ex-avfall som
metall-med lågajordmassorförorenadehär ärempel

halter.

finnsteknikerlokalautvecklingFörutom av
utvecklingmöjligheter ilokalaregionala om-avdet

kombinationmellanlager iochfattömninglastning.
mängderdeminskasyfte attförbehandling somimed

utveckling ibehandling. En visscentraltillbehöver gå
Förbehandlingske.börjatredanharriktningdenna

indunstning.ochultrafiltreringformsker texi av
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Fler anläggningar denna kommertyp med allav sanno-
likhet utvecklasatt under 90-talet. kanske formi av
torkningsanlâggningar och biologisk behandling eller i
kombination flera tekniker.av

lokalEn regional metod för slutligt omhändertagande
är under utveckling är solidifieringsom specialavfallav

för deponering.

Fråga 3 Vilka typer min kan och bör tillstyras behandling påav
lokal [regional eller nationen nivå. utifrånsett de fram-
tida möjlighetema.

I vilken omfattning lokalregional teknik kommeren
till användning gällandestyrs lagstiftning och deav
ekonomiska villkoren. En princip måste detattvara
avfall ejterjörbehandlmg kan deponerassom pá ett av-
fallsupplag bör också kunna förbehandlas lo-
kalt regionalt.

Lokalregional behandlingäbrbehandling
Metallhydroxidslam innehållande koppar. nickel.
zink och krom från ytbehandlingsindustrin
omhändertas specialdeponii
-Förorenad jord. Specialdeponi för saneringsrester
från markomráden med tidigare industriell
verksamhet.
Fäxgavfall.
Vattenlösningar, avfall med höga vattenhalter såsom
oljeemulsioner, fotokemikalier och ridávatten
behandlas indunstningsanlággningi
Skârvátskeemulsioner behandlas spaltninggenom
eller indunstning.
Oljehaltigt slam från oljeavskiljare. Oljan avskiljes,
koncentreras.
Lösningsmedelsavfall.
Surt, alkaliskt avfall.
Lághaltigt kvicksilveravfalL
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lákemedelsavfall.såsomkemikalierorganiskaFasta-
Behandlasdylikt.ochtjockolieresterfettavfall.

dispergeringstekniken.utveckling avgenom

behandlingNationell
behandladeregionaltfrån ochlokaltRestprodukter

avfall
Kvicksilver-
PCB-
Bekämpningsmedel-
CPC-

för denintressantaföretagområden ert somVilkaFråga 4 ser
utvecklingenframtidaegna

punkt 3.Seän

Övriga synpunkterFråga 5

förbehandlingbeträffandedirektiventydigaochKlaraS101
kravspe-Iör attDettautarbetas.börmellanlagringoch

effektivarejörtillgängligaIinns encifikationer mm
handlägg-skulleHärmedanläggningar.bedömning av

förtidenochförenklastillstándsärendenningen av
förkortas.handläggningen

insamlingsjöretagauktoriseratill attSAKABs initiativ
lokalafleraförmöjligheterSM-företag spås att ge

attbehandlareochregionala mottagareoch
medsamarbeteijörbehandlingsresurservidareutveckla

SAKAB.

deifrågasättstransportmonopolet avkommunalaDet
tillförselförsvårarDet avinsamlingsjöretagen.privata

utnyttjandetochförbehandlingar avregionalamfa till
anläggningar.dessa
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Arbetet med klargöraatt vad mfaär borde pá-som
skyndas så enhetligatt bedömning mfa kanen görasav

olika kommuner.i

3.6 kemikalieer-betet begränsningsarbetet-
Det pågående arbetet syftei begränsaatt eller avveckla använd-
ningen kemiskavissa ämnen ochav produkter. kommer inlednings-
vis upphovatt till ökandege mängder mfa omhänderta.att Det ökade
behovet kommer efter tid avklinga.att En skillnaden i genererade
mängder kommer uppståatt beroende på begränsningenav-om
vecklingen utformas så att även ackumulerade mängder ska omhän-
dertas eller awecklingen genomförs såom materialatt fortlö-som
pande förbrukas succesivt samlas förin behandling.

En väsentlig faktor är kommandeannan miljöfarlighetsmärkning,en
vilken innebär konsumentenatt med hjälp informativ märk-av en

påning sikt styrs över till väljaatt och produkter med mindrevaror
innehåll miljöstörande ämnen.av

Följande utgör sammanställning förslagenen i regeringensav pro-
Enpostion god livsmiljö 19909190 vilka riksdagen beslu-om

tade den 10 juni 1991. Förslagen kompletteradeär med korta kom-
formmentarer i konsekvenser för avfallsmängdernaav m m.

gggggg Kgggkvgns gâmâggggr-

Kvicksilver

Febertermometrar innehållande Kvicksilverhaltigt- termometer-
förbjöds frånHg den l januari 1992. avfall och dylikt kommer på sikt

Övriga Hg-termometrar förbjuds upphöra.att
från den i januari 1993. liksom Kvicksilvcrinnehåilet termo-i
strömbiytare, sjukvårds- och metrar uppgår till 1.5 ton.ca
mätinstrument lnsamlingsgradenm m. dock mycket

låg.

Hg lysrör. lampori Om insamlingssystemm m förav- lysrör-
vecklas på sikt. Ett system inrättas innebär detta att
för omhändertagandeoch 0b- 15-20 miljoner lysrör årper
ligatorisk märkning bör ska omhand.tas
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kvicksilver-Försäljningen avKvicksilverbatterier av-- uppgår tilloxidbatterier camöjligtså snartvecklas som
år FörSvenge.12 itonår 2000.till peroch senast

dettorde intenärvarande
kvicksilverfria alter-finnas

anvand-för samtliganativ
ningsomráden.

alkaliskadagens80 %Uppemot avbatterierAlkaliska- resterandeochHg-friaheltbatterier ar
framtid.blir det% inom20 snaren

årli-användstandvårdeninomfårSocialstyrlelsen i upp-- kvicksilver. En3-5 tongenfömtsâtt-utredadrag att
amal-avvecklingeventuell avawecklingförningar av
använd-nuvarandeutövergamamalgam.

páeffektning torde ge av-
pá sikt.förstfallsmangdema

avfallÖvrigt ut-Hg-haltigtÅtertagning och deponering- analyskemikalier.blgörsför- avprodukter aHg-haltigaav
intebeslutat attharVerketpå SNVankommerDetbättras.

föresla COD-analyser.pákravtillsynsmyndighetatt. som
råd och anvis-enligt RL.ge

källsortering.ningar om

kadmium

áterlåmningspre-Eventuellaåter-tillstimuleraattFör
medföra ökadkommer attmierslutnaförbrukadelämning av

NiCd-batterler.atertagningåter- avföreslogsNiCd-batterier
Nuva-till 90 %.MåletÄven angesfastlâmningspremier.

kad-nettotillförselrande avomfattas. Dettabörmonterade
tilluppgårbatterierimiumfrånavgiftsfinansierasska

Återtagningen60-90 ton. av30 öre1992den ljanuari per
tilluppgår idagNiCd-batteriermonte-batterivikt. Fastgram

mängdentotaladen10% avl januari caförbjudsrade mo
monterade.fastinklusive1994.

Bly
.Hkomma attkanBlyavvecklingenpåbörblyAnvändningen av

avfallsmängder imedföra storaAwecklingenawecklas.sikt
blas-blymönjefårgfonn somåt-frivilliga avgenomförs genom

stolparfrån etc.borttrasgärder.
mängdenPotentiellt stora

.
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insamling blybatterier. Nyav
avgift fr 1991.Pa sikt0 ut-m
veckla alternativa batterier.

klorerade organiska lösningsmedel

Metylenklorid. trikloretylen Osäkert hur avfallsmängderna
och perkloretylen förbjudnaär påverkas. På sikt minskar det

Konsumentprodukteri från klorerade avfallet annatmen
l januari 1993.Användning tillkommerav troligen.
metylenklorid och trikloretylen
ska awecklas helt till utgången

1995.av

Användningen organiskaav Dessa förekommerämnen ochi
tennföreningar. ftalater, pá produkter. och klassasdär-
bromerade flamskyddsmedel och för i mfa.sig inte Förekommersom
klorparaffiner ska begränsas. även kemikalier. Framtidasom
Snabb aweckling de mest avfallsproblemav sambandi med
skadliga ämnena. omhändertagande lagrademängder.av

Bromerade flamskyddsmedel till-
verkas Sverige.inte i Oklart

hur awecklingen dessaom av
påverkarämnen mängden

miljöfarligt avfall.

CFC

Kommunerna ska ombesörja att Regeringensförslag CFCochom
CPC-innehållet kasseradei haloner kommer medföraatt
kyl- och frysskåp omhändertas ökade avfallsmängder. frånCFC
pä miljöriktigt sätt senast kylmöbler ska omhandtas
från den I januari 1995.Detta från 1995. Sammanlagt finns
ska omfattaäven kyl- och 275 CFCton isoleringeni och
frysskåp ingårinte hus-isom 60 CFCton kylsystemeni dei
hällsavfallet. Regeringen kyl- och frysskåpav- kasserassom

genomföraatt ändringarser årligen.i Mängden haloner som
förordningenRF och CFCoch behöverom samlas ochi destruc-

haloner m m. kan komma uppgåatt tillras
1000-1500 framton till 1998.
Nå nyteknik-projekt har star-

förtats att utveckla tekniken för
omhändertagande CFC kas-iav
serade lyl- frysskåp.och
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wonlnpmedclomnnedhrytmde

Åtgärderna sannoliktkommerkoltetrakloridAnvändningen av
påinverkanmarginellhaattochminskas succesivtska

avfallsmangderna.1998.awecklad till januarilvara
använd-ochimportTillverkning.
förbjudstrikloretan1.1.1ning av

1995.från 1januari
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Förordning 1985841 om

miljöfarligt avfall
Senast 19911633införd ändring

Inledande falletuppkommer, inte föreskrivsbestämmelser annat sta-om av
naturvårdsverk.tens
Förordningengäller miljöfarligttransporterav

§l l fråga avfall avfallet farligtavfall § även godsenligt lageni 2 eller i äromom som avses
föreskrift 1982821 farligtmeddelats §miljöfar- gods.medstöd 3 transportsom om avav
ligt avfall gäller förordningen1985835utöver

§5 Statensnaturvårdsverkfårkemiskaprodukter förordnabestämmelsernai dennaför-om om av-
från §ordning. föreskrifternai 2 ochi särskiltfall medgesteg

förordningeninteskall tillämpas visstmiljö-att
2 § Dennaförordning farligt avfall,tillämpas det kan frånfasteller fly- ske olägenhetutanom

avfalltande följandeslag hälso-ellermiljöskyddssynpunkt.av
oljeavfall,
lösningsmedelsavfall,
färg-eller lackavfall, Uppgiftsskyldighetlimavfall,
starkt ellerstarktalkalisktavfall,surt
avfall innehållerkadmium, §6 Den yrkesmässigt verksamhetsom därutövarsomavfall innehållerkvicksilver, miljöfarligtavfalluppkommersom skyldigär sättatt
avfall innehållerantimon,arsenik,bari- ochtill myndighet naturvårdsverkföre-som statenssomberyllium,bly, kobolt, koppar,krom, nickel, skriverlämnauppgifterum, avfalletsart,om samman-selen,silver,tallium, vanadinellerzink,tenn, sättning,mängdochhantering.
avfall innehållercyanid,som

10.avfall innehållerPCB,som
11.bekämpningsmedelsavfall, Tillstånd till12.laboratorieavfall.

transportverksamhetfrågaI miljöfarligabatterierfinnssärskildaom
bestämmelseri förordningen19861236 mil-om
jöfarligabatterier.Förordning 19861238. 7 § Miljöfarligt fåravfall yrkesmässigttranspor-

endastvägteras3 § avOm påkallatdet frånär hälso-eller miljö- sådankommuneller inrättning sådantellerskyddssyn får naturvårdsverkpunkt före-statensdfenna företag drivs kommun,som avskrivaatt förordningskalltillämpasockså erhållitden har tillstånd.särskiltsomkemiskt sådantavfallannat än i 2somavses
8 § Fråga tillstånd enligt 7 § 2 prövas4 § omFörordningen avgällerinte
länsstyrelseni det län där sökandenutövar denmiljöfarligtnär avfall ingår beståndsdelsom huvudsakligadelen sinverksamhet.hushållsavfall avi §enligt 1 första renhåll-stycket Tillstånd kan visst slag miljöfarligtavseningslagen1979596, av

sådantavfalleller avfall i allmänhetochmeddelasoljehaltigtnär barlast-eller tankspolvatten för visstid ellertills vidare.från fartyg och behandlasenligt lagenmottas
1980424 åtgärder vattenföroreningfrånmotom §9 Tillstånd § fåri 7 2 beviljasendastsomavsesfartyg eller förordningen1980789 åtgärderom sökandenomvattenföroreningfrånfartyg,mot visar han har personella,att tekniskaochnärslutligt omhändertagande miljöfarligtav ekonomiskaförutsättningar detatttransporteraavfall skeri anslutning av-till anläggningden därav-
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behandlas,skallavfalletvilketsättochochfrånhälso- varansökan ettmedfall avsessom bedöm-förbetydelseförhållandenövriga avtillfredsställandesätt,miljöskyddssynpunkt omfatt-ochbeskaffenhetverksamhetensningenförbehövas avkantillstånddcinnehar som
lagstiftning, ning.enligtverksamheten annan länssty-inhämtaskallnaturvårdsverkStatenstillståndetsäkerhetgodtagbar omställer som, ansökan.yttrandeöverrelsens enslutligtanspråkför bekostaattikanåterkallas, tas 1969miljöskyddslagenenligttillståndHarförva-avfallmiljöfarligtomhändertagande somav varianläggningdenbeträffandemeddelats387hoshonom.ras till-beslutetskall omskallägabehandlingen rum.görsstycketförstatillståndenligtAnsökanom 1991Förordningansökningen.vidståndfogasfastställs statensformulär avenligtblankett som 1293.länsstyrelsernasmedsamrådnaturvårdsverkefter

organisationsnämnd. återkallas§ 2 kan12 omenligt§ Tillstånd16
åliggerho-vadåsidosätter somtillståndshavarenföreskriftermeddelafår om§ Länsstyrelsen10 produkterkemiska1985426lagenenligt omtill-avfall nommiljöfarligt enmängd somdenstörsta före-enligteller1969387miljöskyddslagenelleravvaktanifår förvarasamtidigtståndshavare någonstödmed avmeddelats avharskriftomhänderta- somslutligtföranläggningtilltransport tillståndkanEttförordning.dennaellerlagardessagande. längreinteuppenbarligendetocksååterkallasom

behövs.delvisellerfår helt27 §enligt§ Tillståndll
återkallas,om iindustriföretagfår§12 egen§ hinder17 Utansådan avinträdertillståndshavarenbeträffande avfallmiljöfarligtomhändertaslutligtanläggningerhållitskulleha9§ inteenligthanomständighetatt anlägg-tillanslutningiuppkommitharintesomtillstånd, meddelatsharanläggningentillståndförningen,åliggervadåsidosätter omtillståndshavaren som fö-och1969387miljöskyddslagenstödmedkemiska av1985426 pro-enligt lagenhonom om mindreendastutnyttjarbehandlingen enförrenhållnings- retaget1969387,miljöskyddslagendukter, kapacitet.anläggningensdel1982821 trans- avlagen1979596 eller omlagen

harföreskriftenligtgodseller somfarligtportav påbör-får§ inte17i§ Behandling18 avseseller somlagardessanågonstödmedmeddelats avav gjortdessförinnantidgodiföretagetjas attutanförordning.denna sådananmä-frågallänsstyrelsen.till omanmälan
tillämpas.stycket§ första15skalllan in-kopiasändaskall enavLänsstyrelsen enomhändertagandeSlutligt naturvårdsverksamttillanmälan statenskommen fullgörnämnderkommunala somdeellertill den hälsoskyddsområdet.ochmilljö-inomuppgifteromhändertasfår slutligtavfall§ Miljöfarligt12 19911633.Förordningendastyrkesmässigt av

AktiebolagAvfallskonverteringSvensk
SAKAB, införselochUtförseltillstånd.särskilthardensom

årligviss§2 kan12Tillståndenligt§13 avseen endastriketfårutförasavfall§19 Miljöfarligt urmed-ochavfallmiljöfarligtslagvisstmängd avav kommerslutligt attavfalletvisaskandet attvidare. omtillsellervisstidfördelas miljö-ochfrånhälso-sättomhänderta ett somvillkor.medförenasTillståndetkan avfalletgodtagbartvarithadeskyddssynpunkt om
FörordningSverige.omhändertagitsihadeslutligtfråga till-naturvårdsverkprövar§14 Statens om 1990977.19911293.Förordning§12enligtstånd

endastriketfårutförasavfall§ Miljöfarligt20 ur§2 skall12tillståndenligt§ vara15 Ansökanom meddelats.tillståndharsärskiltuppgiftinnehålla omochskriftlig om tillstånd natur-prövas statensFrågor avavfall ommiljöfarligadetmängd somochart av kopiasändaskallNaturvårdsverketvårdsverk. enbehandla,sökanden attavser 18isådannämndtill avsessitt beslut somenavvarifrånavfalletkommer,
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ÖvergångsbestämmelserNaturvårdsverketskall i denordningsomver-
ketbestämmerinhämta utförselnunderrättelseom
och därefterföljandeden behandlingen detmil-avavfallet.jöfarliga Förordning19911633. 1985841

i kraftden januariDennaförordningträder 1
21 § Miljöfarligt får då 1975346 miljöfarligtavfall 1986, förordningeninförastill riketendast om

den erhållit tillstånd avfallsärskilt upphör gälla.statens attav som av na-
turvårdsverk. tillstånd,tillstånd föreskrift,villkorNär 15§ förstaoch Beslut ellersöksskall om
tredje enligtäldrebestämmel-styckenatillämpas. medgivande meddelatssom

stöd dennaförord-skall meddelatmedanses avser
myndighetning interegeringeneller somom rege-

bestämmerförordnarringenTillsyn, annat.besväransvar, m.m.
1990977

22 § frågaDennaförordningträder i kraft, iBestämmelserna §i 26-28 förordningen om
Svensk1985835 utförsel miljöfarligtavfall Avfallskon-kemiskaprodukterskall tillämpasi av avom

fråga SAKAB,verteringAktiebolag, den april 1991,tillsyn 1efterlevnaden förord-över dennaom av
ning. Vad ochiövrigt den januari1991.1kemikalieinspektionenisägssom om
26§förordningen kemiskaprodukterskalldockom
vid tillämpningen 199132förordningdenna statensav avse
naturvårdsverk. Denna kraftförordningträderi den1april1991.

23 § Bestämmelser 19911293och förverkandeom ansvar
grund Dennaförordning kraftöverträdelser förordning träderi den l januaridenna ochav av

föreskrifter 1992.harmeddelatsmed förord-stödsom av
finnsningen i lagen1985426 kemiskaom pro-frågadukterochi 19911633brott 20och21§§i lagenmotom

1960418 straff för Dennaförordning kraftträderi den1 januarivarusmuggling.Förord-om
ning 099132. 1992.

24 § Bestämmelsernai 33 §§34 förordningenoch
1985835 kemiskaprodukterskall tillämpasom
vid överklagande tillsynsmyndighetsbeslutav en
enligtdennaförordning.

25 § Beslut naturvårdsverkellerläns-statenssom
styrelsenhar meddelatenligt dennaförordningi

fall än i 24 § fårannat överklagashossomavses
regeringen besvär.genom

26 § Entillsynsmyndighetfårbestämma dessatt
beslutskall gällaomedelbart detäven överkla-om
gas.

27 § Ytterligareföreskrifterför verkställigheten
dennaförordningmeddelasav statensnatur-avvårdsverk.
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Kommittédirektiv
Eáååâi

E535

Dir. 199045

Uppdrag frågoratt utreda vissa rörande miljöfarligt
avfall m.m.

Dir. 199045

Beslut vid regeringssammanträde1990-06-21.
Chefen för miljödepartementet. statsrådet Dahl, anför.

Mitt förslag

Jagföreslår särskild utredareatt tillkallasen för klarläggavissafrågoratti anslutning till omhändertagandet miljöfarligt avfall. Utredarenav skall
belysa hur flödet miljöfarligt avfall- kan kommaav utvecklas underatt1990-taletvid olika förutsättningar,
klarlägga olika möjligheter för omhändertagande- sådantavfallav samtkostnadseffekternaange olika handlingslinjer- detav när gäller uppkomst
och omhändertagande avfallet.av

Bakgrund

Omhändertagandet miljöfarligt kemisktavfall främstav industriavfall,-Oljeavfall och kemiskt avfall-annat är viktig del miljövården ien samhäl-avÅrlet. 1975beslöt riksdagen samhälletskulle. haatt det organisatoriskaan-försvaret det slutliga omhändertagandet sådantavfall. Sammaår fickav ettnybildat behandlingsföretagSvenskavfallskonvertering AB SAKAB prin-Cipicll ensamrätt behandla och långtidsförvaraatt sådantavfall. Företaget
ägs 96 %.av staten SvenskaKommunförbundet 2 % och SverigesIndu-striförhund 2 %.

SAKAB har i dag behandlingskapacitetpå drygten 30000 år. vil-ton perket mindremotsvarar 10%än den totala. årligt uppkommandeav mängdenmiljöfarligt avfall i landet.
Avfallet i övrigt handtas i anläggningariom anslutningtill de industriföre-
därtag avfallet uppkommer. Sådanaanläggningar i vissutsträckningtar även

emot och behandlaravfall uppkommit isom verksamhet.Miljöfarligtannans



kommu-och vissaåtervinningsförctagavfall behandlasvidare särskilda avav
Enotillräcklig.dagslägetSAKABzs kapacitet inala avfallsförctag. är ut-

kapacitctsut-Uppgiftplanerad.behandlingskapacitetenbyggnad är omav
gäller andra före-detutbyggnadersaknasnärnyttjande planeraderesp. om

avfall.miljöfarligthandverksamheteroch tartag som om
bil. l6 28 har jag redovi-198990 100årets budgetpropositionl prop. s.

avfallsfrägor. framhöll där-Jaggäller vissamina ställningstagande detnärsat
Mångamiljön. problem ska-förallt belastningvid avfallet utgör störreatt en

i och produk-Såväl i avfallettillverkas.redan när varornasomvarapas en
radikalt mindre i dag.innehållet blimåste miljöskadliga änämnenterna av

resurshushåll-ochför miljönOckså avfallsvolymerna problemde utgörstora
Återanvändning måste Producentenåtervinning öka.ochningen. ansvarar

inkluderaruppstår vilkettill följd verksamheten,för det avfall ettavsom
kostnadsansvar.

kontrollåtgärder vidtas nämndejag ökadbordeSom exempel avsom
påkemikalier och krav utbytemiljöfarligapotentielltanvändningen avav

förplaner bör frami produktionen. Konkretamiljöskadliga ämnen atttas
miljöskadligaanvändningen särskiltavvecklabegränsaeller heltsnarast av

avfallets farlighetstyrmedel för minska volym ochEkonomiskaämnen. att
återvinningåteranvändningoch behöverFöreskrifterbör utvecklas. tasom

1979596. regionala, ofta kommunägdarenhållningslagen Inom dein i av-
intresseförindustri finns kompetensochoch inom övrigfallsföretagen att

utvecklasverksamhet bör kunnamiljöfarligt avfall. Dennahantera även
behöver ha.och kontroll samhälletinom för den tillsynramen

miljöfarligtriktlinjerna innebär uppkomstennämndaDe att av av-nu nya
ändrassuccessivt.För samhälletkommafall i samhället kan beräknas attatt

såangeläget ha god kun-övergripande detskall sitt ärkunna utöva attansvar
Så-miljöfarligt avfall under 1990-talet.uppkomstenmöjligtskap avomsom

uppgifter inomvärde för övriga med ochdana kunskaper är även ansvarav
området.

jag kommunernabudgetpropositionen förordadenämndal den förut att
påreda vilka avfall finnsår 1991 skyldigamed början blir typeratt ta av som

fråga vidaremängder avfall det Jag harvilkai varje kommun och är om.
tillsynsmyndig-naturvårdsverk skall centralföreslagit utsesatt statens som

bl.a. dessaförslagavfallsområdet. Riksdagen har därefter godkänthet på
198990J0U 16. rskr 241.

lokaliseringcnföreslagit tillkomsten ochRegeringen har storaatt av an-
miljöfarligt avfallslutligt hand skalluppgift prövasläggningar med att ta om

hushållningnedlagen1987 l2regeringen enligt 4 kap. naturresur-omav
l989l90zBoU 20, rskrdärefter godkänt förslagetRiksdagen harser m.m.

306.
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Uppdraget

Mot angivnabakgrund föreslårnu jag särskildatt utredare tillkallasen förbelysaatt olika fragor rörande uppkomstochomhändertagande ntiljöfar-avligt avfall. Utredaren bör medstarta sökavisahuratt uppkomsten miljö-avfarligt avfall kan komma utvecklasatt olika faktorer påverkarav avfal-somlets mängd och sammansättning.Exempel sådanafaktorer är ökad an-vändning teknik utvecklingenav ren isamt övrigt verksamheterochav pro-dukter alstrar miljöfarligt avfallsom särskilt kemikalieavfall. En analysavuppkomsten miljöfarligt avfall bör ocksåav belysaavfallets ochtyp ursprunginnefattasamt bedömning storlekenen avfall frånav olika källor såsomavtillverkningsindustri, hushållen, importerade inhemskaresp. densamtvarorgeografiskafördelningen det genereradeavfallet.av Utredaren bör ävenun-dersöka hittills användadefinitionerom och klassificeringssystemav för mil-jöfarligt avfall behöver kompletteras eller ändras. Utredaren bör i detta
sammanhanganalysera graden farlighetom i avfallet kommerav för-attändras under l99ll-talet.

En viktig utredningsuppgiftannan är klarlägga kapacitetenatt på olikahåll omhändertaatt och behandlaolika slag miljöfarligt avfall. Möjlighe-av
terna ochatt ta behandlasådantemot avfall är intressevad gäller såvälavdagsläget de kommandeårensom vid olika antaganden avfallsproduktio-omstorlek. SAKABnens för närvarandeförsvarar omhändertagandet när-avl% det aktuellamare avfallet oftastav det besvärliga.mest Av intresse-få klarlagtatt vilkaär möjligheter kan finnashosövrigasom aktörer åter-attanvända lagra eller sluthehandlaavfall. Utredningen bör belysahur ka-storpacitet det finns hos kommuner och industriföretag handatt ta ytterli-omavfallsmängdergare vilkasamt metoder väntasfånya betydelsesom underl990-talet vid små större anläggningar förresp. avfallsbehandling olikaavslag. Utredaren bör sökabedömaolika behandlingsmetodermed hänsyntillderas lämplighet på lokal. regional och nationell nivå och med utgångs-punkt från deras förmåga destrueraatt miljöfarliga ämnen mini-attresp.mängden avfallsrestermera kräver långtidsförvztringsom under säkra for-

mer.
Som nämnts i det föregåendefinns det kompetensoch intresseinom deregionala avfallsföretagenoch inom övrig industri handatt ta miljöfarligtomavfall. Utredaren bör undersökavilka åtgärder krävsvid ökatsom ett enga-bland de olikagemang aktörerna lokal och regional nivå för omhän-attdertagandet skall ske från allaett synpunkter betryggande lsätt. detta

sammanhangbör även övervägas ändringar behövsom detnär gäller regle-ringen sAKABzs rättigheterav och skyldigheter handatt ta och be-omhandla miljöfarligt avfall. SAKAB förutsätts främst handta sådantavfallomkräver särskild sakkunskapsom eller utrustning och eljest inte skullesom hablivit omhändertaget. intresseAv få belystatt är vidarei vadmåntillkomsten
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vissatyperspecialisering avmedverksamheterlandetoch avinom utom avfall.deponeringför avkapacitetbehovetpåverka avkan väntasavfall viktigavfall iirntiljöfzirligt entamhâindertzigzindetavOrganisationen av avfalletmiljöfarligaDetindustriláinder.andraimiljövåirdenåivenuppgift för Frånarbetet.internationelladetiuppmärksamhetökadgivitsocksåhar internationellakontroll överbättreefterstravatshar ensidamyndigheternas olyekshâindelser.förriskernaminskaföravfall attmiljöfarligttransporter av detärEuropaiintegraitionsstráivandenaökadedeochhärpåtankeMed omhänderta-gällerdetnâirutvecklingenkunskapgod omhaangelägetatt iochinhämtahörUtredarenIiinder.andraiavfallmiljöfarligtgandet av under-wksåbörUtredarenmaterial.sådantsammanställaformöversiktlig förreglernasvenska om-deförbehövs att anpassaåtgärdervilkasöka som motsvarandeEGstillavfallmiljöfarligtbehandlingochhändertagande av kon-Baselkonventionenoms.k.i denställskravdetilloch somföreskrifter
avfall.farligtgränsöverskridandetransporter avtroll av slagolikaför om-samhället avförkostnadernabelysaävenbörUtredaren

avfall.miljöfarligthändertagandeav

bedrivasskallarbetetHur
avslutatskalldet varasiktemed attbedrivasbörUtredningsarbetet med be-samrådaarbetesittunderbörUtredaren1991.årutgångenföre av avfallsområ-inomforskareochföretagorganisationermyndigheter,rörda

det. samtligatill19845dir.direktivregeringensbeaktaskallUtredaren inrikt-utredningsförslagensangåendeutredaresärskildaochkommittéer
ning. EG-beaktal98843dir.direktivregeringensenligtskallUtredaren kanEGmedharmonisering somtillmöjligheterdetillvaraochaspekter ta
finnas.

Hemställan
be-regeringenjaghemställer attanförtharjagvadtillhänvisning nuMed

miljödepartementetförchefenmyndignr kommittéförordningenomfattadutredare avsärskildtillkalla -enatt omhän-rörandefrågorvissabelysaochutredauppdragattmed191976 l - 1990-talet,underavfallmiljöfarligtdertagandet av åtbiträdeoch annatsekreterareochexpertersakkunniga,besluta omatt
utredaren. belastaskallkostnadernabeslutarattregeringenjaghemställer attVidare

Utredningar m.m.anslaghuvudtitclnfjortonde
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Beslut

Regeringen ansluter sig till förcdrugnndcns ivcrvåigznndenoch bifaller
hcnncs hcmstâillznn.

Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm1990
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