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SUMMARY IN ENGLlSH

The Directive

The Government 199293:180Bill concerning guidelines for societal
development based ecological thatcycles separation ofstates wasteon source

of central importance in efforts make sustainable andto waste management
that levying consideredshould be with the of expeditingtax wastea on purpose
developments in this direction. On 27th of 1993the May the government
empowered the Minister for the Environment and Natural Resources appointto

special investigator with investigatingthe task of certain questionsa
concerning the taxation of and other pertainingwaste matters to waste.

The directive the special investigator that the situation withinto states present
in with the goals level ofand ambition thatwaste management not agreement

the Parliament has formulated. Unsorted household and industrial waste
incinerated and placed in landfills despite that the Parliament in connection
with the Government 1990Budget Bill of has stated that incineration and
landfill deposition of unsorted household and industrial shouldwaste cease.

The task of this investigation has been which willto propose measures
accelerate developments toward diminished quantities, diminished ofwaste use
dangerous substances in products and goods, well improvedas as an

of residues.and The directive especially emphasizes thatmanagement waste
the overarching goal for that the volume andwaste management
hazardousness of limitedbe and that the of the bewaste treatment waste
improved. principle beIn should given higher priority than materialreuse
recycling, extraction and, last placement in landfills.resort,energy as a
Furthermore, composting and putrefaction with controlled collection ofeven
landfill consideredbe material recycling.togas were

The basis for considerations in this investigation

With regard the main issues, concerning the quantity of generation,to waste
there almost complete that the of diminish.agreement amount waste mustan
The exists concerning reducing the quantities ofsame consensus
environmentally hazardous substances in goods. There betoappears no
conflict of goals between different in society between Swedengroups our nor
and other nearby countries. The goals be given and interest betoappear can
directed towards the reach these goals.tomeasures

Furthermore, there widespread that the foragreement costs waste
producers leave unsorted increase then this will firstleadto waste to an
increase in separation and diminishedsecond production of waste.source a



generation,reducedchanges towardgeneral that theThere wasteagreement
will time sincein goods, takefewer dangerous substancesincluding many

of industry.in activitiescoordinated thebe accomplished andadjustments must

statedFirst, thereadditionalgeneral inThere two aareas.consensus
materialrecycledin various givedesire that society,political anways,

ofopinion that breaches lawspotential. Second, there theincreased market
thisuncovered and whenseldomdealing with waste management occursare

light.punishmentthe too

investigation foundthe haspoint of departure thatadditionalAn not
thisproposals. Bymeaningful advance unñnanced meantnotto any

ofproposalsresult of theaccruing therequirement that the state,revenue as
Insteadof proposals.equivalent the theinvestigation, should bethis coststo

equivalent thethe be leastthis that toatmust expenses.revenuemeans
inof moving societywhich statedhave theEnvironmental taxes, apurpose

ofequivalent all other formsbe consideredcertain direction, statetotoare
environmentallinkedincome necessarily beand tomust not expense.any

proposalsinvestigationambition of thisbeen theFinally, has presentto
effecteddirectlyeither by thosebureaucracywhich do lead tonot unnecessary

administer proposals.thesethose who, inby the proposals tosome way, areor

feeso-calledProposal for so-called wastetaxwaste or a greengreena

ideas:builds the followingforThe proposal waste tax upona green

production welldiminishedleadsA wastewaste totax anasas0 on
which arises.sorting of theincreased waste

compositionproduction andwhicheffects ofThe steer wastewaste tax0 a
production.reducedpossible avoid throughshould be wasteto

bothbehavior thatadjust production andTime required systemsto so0
generation.lead less wasteto

whichtransformation of already producedThe wastewaste to resources,0
products, shall be rewarded.used inbe andprocessescan

investigationadminister, thisof making thisWith the idea tax to proposeseasy
finalin connection with thelevied weight-basedthe bethat taxtax as a

will leviedexceptions this bein landfills. With fewdeposition of taxwaste on
Protection AgencySwedish Environmentalby thelandfills regulatedall

ofregardlessmunicipalities privately andmanaged byregardless they orare
landfills.that placed inofthe types waste are

fractionsthis thecriteria for the exemptionsprincipleThe totax wasteto are
contain organicfractions dolandñll inert, suchdeposited inbe nota are

10



that such fractionsmatter, stored in landfill reserved forseparate thisare a
oftype and that thewaste, generation of this bewaste preventedcannot

because of the natural composition of the materials. Exemptions alsoraw may
be possible there particular economicare reasons.
Dry granite and enrichment residues from the mining industryore will be
exempted from the law. Even this investigation that theseaware
exemptions will fulfill completelynot the environmental demands previously
mentioned, the opinion of this investigation that there economicstrongare

for these exemptions. An exemption will alsoreasons be made for clean sand,
slag, earth, other inert for filling material.or masses use as cover or-
In the proposal from this investigation, the will be indexedtax corresponding

0.6% ofto the baseamount presently 211an current SEKamount oftonper
Furthermore, in thiswaste. proposal, the whichtax waste toon wastegoes

incineration and from there landfill would beto 2,4%taxed of thea current
base of Thisamount shouldton thatwaste. essentiallyper identicaltwomean

producers oughtwaste experience the increaseto of disposalwastesame costs
when they rid of unsortedget regardless of thewaste, producerswasteone
leaves his incineration facilitywaste to and the other leaves hisan waste
directly landfill.to a

This investigation would like the proposed incentivetax forto create wastean
producers well incineration and landfill duringas as to,owners a seven year
period, from the landfill facilitywaste andremove such wasteuse as an
approved material inwaste product, accordingraw some process toor
guidelines established by the Swedish Environmental Protection Agency.
Further, the proposal that equivalent theamount be placed intoan tax an
environmental free of interest,account, connected each landfill facility,to at
the Swedish National Bank, where established eachaccount calendara new

The of the landfill alwaysyear. mustowner from the oldestremove money
landfill whenaccount removed from thewaste landfill for approve usage as
above. The remaining in that thanaccountsmoney oldare more seven years
become the of the Anproperty of landfill facilitystate. will beowner nota
able obtainto from the Swedish National Bank than hemore hasmoney
deposited. However, this investigation of the opinion that shouldrepayment
be made when the landfill for approvedwaste regardlessowner removes uses,

the has been weighedwaste and received by the landfill before after theor
taxation described in thissystem investigation has been established.

The design of this reasonabletax period of time for industrialensures a
adjustment and product and development which, according thisprocess to
investigation, should be by the environmentally active industriesseen as a
possibility rather than threat.a

ll



fromexemptionsadditionalthewhetherDepending grantsgovernmenton
thisreactionsimmediate amountthewell tax,this toinclusion in antax asas

landfillthetaxation intooffirstduring thedepositedwill beof yearmoney
investigation thatof thisresultsThe suggestenvironmentalowners’ accounts.

will exceeddepositedthen thegrantedexemptions amountextensive areno
fromSwedishthewhichinterestThe stateSwedishbillion accruestwo crowns.

additionalfor thetheusedbedeposited coststhis to covercanmoney
investigation.in thisforward laterwhichproposals putare

betaxation ofthatinvestigation mustwastethisdirectiveThe statesto
investigation findsThiseconomic instruments.relation otherinconsidered to

so-calledthealternative waste tax,acceptable to so-propose ato, greenas an
instrumentsteeringeconomicof thisconstructionfee. Thecalled wastegreen

Thisexception.importantwithtaxationproposedidentical theto one
environmentalin thewhen thewhat happensexception moneyconcerns

offormin thetransformed thethenrepaid and stateto anotaccounts areare
thistransfersproposalfee toThe anwaste moneytax. greenpure

environmental fund.

fee hasso—calledtheinvestigation thatthis wasteofopinionthe green
alternativefeeFirst, the generatesso-calledadvantages waste tax.greenaover

containsalternativefeetheSecond,problems.futuresolve anwastetomoney
andsuccessiveforpossibilitiesthewhichmechanisminherent creates

be in placeexemptions shouldwhich atof exactlycorrections anynecessary
in time.given point

landfilllandfillfor taxProposal nettax or aa

Landfill tax

ofsimplerotherfor fiscalfind thatshouldIf the waygovernment reasons aor
ofbelandfillpreferred, thenbeproduction taxtaxing to maywaste purea

previouslythebasedbelandfillsuchprincipleinterest. In tax oncana
of depositsinsteadexception thatwith thesuggestionsfeeanddescribed tax

thedirectlythisthatenvironmental toinbeing made account gomoneyan
andpossiblethatThisofform notin the repaymenttax.treasury meansa

ofthetheweighed tax.paid for the amountthat the wasteamount same as

neithergivesof this kindlandfill wasteemphasize thatimportant taxto a
of timeperiodfacilitylandfill toincinerationproducers owners anyornor

reduced.could bethat theweighedandexistingmodify already taxwaste so

landfillNet tax

landfillachieved thecould bereduction taxtowardsincentiveAn waswaste
in,This theof time.periodduringofweightbased the waste casenet aon

12



received andbased theDenmark, where the wastefor example, tax on
duringincinerationforin landñll quarterdepositionweighed in for year,aora

theduringweighedandremovedquantities that outminus the samewaste are
quantities.yearlybasedbemodified wastecould beThisperiod. tosystem on

thiswhichconditionsfulfill thetaxation wouldofthis formHowever, not
forproposalsprevious waste taxinvestigation based the greenor agreena

thatlandfillofshortcomingimportant taxthe netfee. Perhaps most awaste
wherehavefee proposalswhich thedynamismlacks the taxwaste orgreen

of time.periodduring longpossibleremovedfor the wasterepayment a

that the latterlies inlandfillandlandfilldifference between taxThe nettax aa
landfillsimilarity betweenclear netlandfill. Theregrowth ofthetaxes aa

removedthatin thefee wasteso—calledtaxation and waste tax senseorgreena
thistaxationlandfilloffee. thewith Incharged nettaxed casenot aor

doesgivenlandfill during notinofreductiontotalthat waste yearaaameans
becomesThis disadvantagepaidof alreadylead the eventax.repaymentto
point therethislandfill. Atgiveninplacedlongclearer when waste ano

landfill forfrom the wasteremovingforincentive waste rawas auseno
certainforespeciallyThis disadvantageproduction. greatinmaterial

of interimformfunctionwhich storage.landfillsindustrial someas

whenadvantagestheirhavedescribed abovelandfill greatestThe taxes
thisquantities andtaxableestablishsimplicitytheir waste meancantotocomes

taxation.thisfromforecastfor thepossibilities state to revenuesgreater
muchbebefinancesthefor toHowever, this advantage state aasseencan

problemseconomicsincethewhofor thosedisadvantage taxmust causespay
feeopposedlandfill taxfor A wastethe totax ortax a greenaspayer.

landfillsinceespeciallyfor theproblemeconomicclearly taxgreater payera
economic burden.irreversibleandimmediateentailtaxes a more

waste] branchspecifiktbranch specificso-calledofproducerslikelyMost
impactfeel thewho willproducersof greatestavfall could be the wastetype

offormSomeeconomic burdens.experiencetaxation andof greater
effectsunemploymentrestructuration andundesirableprecautions preventto

could be:productionofquantitieswith largeindustrial branches wastewithin

specificnon-branchandspecificbranchmade betweendistinction wasteSwedenIn a
thethatdifferencethehoweverwithin industry,originateofBoth forms wastewaste.

oftenquantities, andof smallusually heterogenous,specificnon-branch waste
refersthenspecificexpresssion branchThehousehold wastecollected waste.wereas

largelybefrequentlywhoseindustrialoflarger producers wastethe waste canto
homogenous.

13



That the level of taxation during initial period low but thenan
successively raised level where noticeable steeringto effectsa more can
be expected.

2. That period of time exists between thewhena more generous tax
decided and when becomes law.upon

That general exemption be made for branch specific made.a waste

This investigation of the opinion that fairness does ofnot support systema
taxation which primarily places economic burdens households and does noton

the really large producers oftax would difficult achieve thewaste. toappear
stated political goals about and the environment society unwillingwaste to

economic instruments influence the largest of flows. Taxationtouse part waste
of just household similarand for industry would alsowaste bewaste an
unmotivated and unsatisfactory concentration this oftype waste.on

The Danish experiences of excluding industrial landfills for taxation should
indicate that general exemptions from taxation for branch specific waste are

desirable. A transfer of branch specificnot from municipal landfills andwaste
incineration facilities industrial landfills lead wideningto of the baseto tax toa
all landfills.

For the given above, this investigation recommends that possiblereasons a
landfill landfill be based thetax net taxation basis whichtaxor on same was
described in the proposals for fee. Towaste tax waste preventa green or green
the generation of undesirable effects within industrial branches which account
for the production of large quantities of branch specific thiswaste,
investigation that the level of during the beginning betaxproposes set at
0.15% of the base of Forcurrent alreadyamount ton waste.per reasons
discussed the for be incinerated shouldtax be 0.6%rate ofwaste to theset at

base ofcurrent amount ton waste.per

In addition the raising of the absoluteto through the connection thetax rate, to
base this of taxation permitsamount, thesystem increasetax to even
relatively, through the increase of the This investigationtax rate percentages.
wishes emphasize the importance that such increasesto in the tax rate are
announced with time margin that the effected parties havea generous so
sufficient time adapt their technology and behaviorto the beto tosoon
changed relative prices.

Proposal for savings committeea resource

To assist in the changes in product which emphasizesystemsnecessary
preventive leading diminished production, vitaltomeasures waste toappears
increase the general level of and knowledge in primarily small andawareness

14



forfoundhasThis investigationmedium-sized companies. anecessary
ofleveland theeffort both thebe undertaken raisestrong to to awareness

timeconcentrated andaddition theknowledge of these companies. In to one
oflimited period time,clearlyeffort duringcharacter of this be carriedto out a

conductedeffort could bethisthis investigation found clear advantageshas
industrial branchthe variousin cooperation with, others,close among

associations.organizations and

suited fororganizational formThis investigation would like recommendto an
time:limited period ofduringthis concerted effort be carriedto out a so-a

for thecommittee should workcommittee. Thiscalled savingsresource
increasedcontribute theof material and thusconservation toresourcesraw
medium-primarily small andproduction ofefficiency decreasedand waste

should besavings committeesized of thiscompanies. The work resource
secretariat.should smalllimited five and committee havetheto a veryyears

stewartshipProposal for product guaranteea

possibility forattention the thatThis investigation wishes call toto some
determined producerrealize alreadyproducers of goods the total costs to an

of exceed theafter numberresponsibility for products tocan comeyearsa
authoritiesTherefore, essential that theproducer’s total yearly turnover.

requirementsby legalproducers importers coveredconcerned require those or
solutionsresponsibility financialfor that acceptableextended producer canan

guarantee which thusbased product stewartshipbe marketdemonstrated. The
‘concernedin increased certainty for thebecomes will result annecessary,

for extendedlegal requirementsauthorities that hitherto agreements anor
actuallyresponsibilityproducer met.are

activelyshould whichAccording investigation, be thethis governmentto
stewartship reachfor productworks for this proposal toguarantee a morea

operational state.

declarationenvironmental productProposal for mandatorya

in goods andWith substancesthe idea of diminishing of dangerousthe tousage
investigationdevelopment, thisstimulate environmentally-oriented product

declaration for importers andmandatory environmental productproposes a
environmental productmarket. Anmanufacturers of for the Swedishgoods

environmentally relevantdeclaration of importantwritten the mostaccounta
declaration should beformulation of thecharacteristics of detailedgood. Thea

Protection andEnvironmental Agencythe responsibility of Swedishthe
contain:
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A listing of all environmentally relevant substances contained in good0 a
and those which have been used in the production of the good. Initially
those substances contained in various Swedish chemical lists shouldsunset
be included in the environmentalmandatory product declaration.

Advice concerning disposal for the good.0 proper

Environmental product declarations shall be made available by the
manufacturers and importers, interested parties. Thisrequest, toupon any

of mandatory environmental product declaration shouldsystem start on
January 1997.

Proposal for consultations concerning differentiated collection feeswaste

To make possible for households experience economic incentiveto toan
diminish the of which collected for traditional forms ofamount waste waste

this investigation would like recommendmanagement treatment, toor an
increased of differentiated collection fees for household and similarwasteuse
waste.

This investigation emphasizes that this question which be decidedmusta
the municipal level but, nevertheless, that theat governmentupon proposes

with minimum of delay call for consultations with the municipal governmentsa
discuss plan for when all Swedish municipalities will have differentiatedto a a

collection fee for household According this investigation, thewaste waste. to
goal ought be for with differentiated fees be in place in allto system toa
municipalities before 1998.January Further, this investigation thatproposes
the fixed of the total collection and exceedpart waste management cost not

50%,than basis, ofyearly normal househo1d’s total waste costs.more on a a

Additional and recommendationscomments

This investigation with the forproposal stringent fines andagrees more
for breaches of environmental law recommended in the proposedsentences as

Environmental Code presently under consideration.

This investigation foundhas examples where demands have been placedgreat
the individual that he should know which recycling and wasteon consumer

alternatives environmentally This investigation wouldmanagement correct.are
like draw attentionthe of especially the Eco—Cycle Delegation of theto
Swedish Ministry for Environmentthe and Natural Resources forthe needto
simple clearand for the individualmessages consumer.

This investigation has found of importance for concerned authoritiesgreat to
establish and recommendations for the of materials.wastenorms use raw
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marketbarriers created for thethis does thennot areoccur unnecessary
of materials.developments these waste raw

the so-calledIn addition all incineration facilities, taxwasteto waste green
50 ofreceive thanonly landfill facilities with permits tonsto morecovers

the Swedishtherefore thatThis investigationwaste proposesper year.
of establishingEnvironmental Protection charged with the tasksAgency be an

of theseinventory of 50 tons and follow the developmentssmall landfills
alreadyfacilities. significant redirection towardIf of waste occurs new ora

facilitiesfee theseestablished small landfills, then fixed yearly taxor ona
for the firstAlternatively fee free provisioncould become taxnecessary. ora

50 facilities required.of for all taxable could bewaste managementtons waste
avoidedIf effect margin bethis alternative chosen then the thestrong on can

50 51 ofwhich otherwise between and waste.tonsoccurs

The of the proposalsconsequences

economic andThis investigation found package ofhas to presentnecessary a
this package,steering mechanisms. There variable dimension inother one

severalwhich of fee chosen from thenamely form tax systemor
ofalternative entire packagealternatives. Regardless of which chosen, the

in thesteering already completed and plannedmechanisms supports measures
especially development of extended producerof thewaste,are an

offees.responsibility and differentiated Thewaste management consequences
doubt thatthis be described in but should be beyondpackage many wayscan

inreduction production andthe will include clear in wasteconsequences a
construction demolition thatfor example andsectors, waste, a verysome

placed inappreciable reduction will The of whichamount wasteoccur.
50% during first withlandfills will reduced by the when comparedbe ten years
decision of thisthe situation the made the proposalspresent to accept

fee.investigation including This basedwaste tax statementor ona green
of in well thedirect with number producers Swedenwastecontacts asa as

in both Swedensimilar efforts and in other countries.results achieved in

ofregistration of weightThe requirement of thescale the wastetoa manage
that landfillssubject taxation fee will result smallerhave theto maysomeor a

be forced close.to

of differentiatedThe together with thefee,waste tax waste usegreen or green
incinerationreduction of thecollection fees best, lead largewaste at tocan, a

residues which result incinerated.when waste

theThe in strengthenproposals made in this investigation will, several ways,
proposedfor fractions of material. First, themarket separated waste raw
since theeconomic for recycling andtaxfee will better positioncreate reusea
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for alternative will increase. Second, thecosts waste management
establishment of and recommendations for the of wastenorms use raw
materials will formarkets these materials. Third, the mandatoryopen new
environmental product declaration will lead less hazardous cleanerandto

This will be strengthened with the proposed increased ofwaste. use
differentiated fees well the increased effort givewaste management toas as
advice small and medium-sized companies. Fourth, the proposed productto
stewartship will economic for the take back andguarantee create guarantees
recycling of products.outworn

A reasonable conclusion concerning the economic for differentconsequences
companies that the environmentally and active companies willmore aware

incur However, the environmentally passive companies willnot costs.any
experience higher In analogous environmentallycosts. an way, aware
households be able lower their disposal whereas householdsto waste costsmay
which do interest themselves for problems will higherhavenot waste costs.

With regard the authorities and the administration of the proposedto tax
taxfee should be noted that in Denmark, which has complicateda more

of fees than that inrecommended this investigation,system thewaste
administrative have been small. For the environmental authorities, thecosts
imposition of mandatory environmental product declaration will lead toa
higher administrative the time that reduction in the number ofcosts at same a
landfills ought result in lower for permit granting and similarto costs
activities. For all authorities taken together, this investigationgovernment
foresees significant economic effects.no

In the size of the proposed taxfee, based politicallysum, on some
acceptable price model then this proposed package of steeringcorrect,
mechanisms will probably lead total economic gain for society.most to a
However, important emphasize that this investigation has proposedto a
number of steering instruments. If only, for example, the waste taxgreen
chosen, then this will lead lower degree of fulfillment of the politicalto a
environmental goals in ofthe waste.area

instead the alternative of taxfee replaced with landfillwaste neta green a
then the initial of paid will decrease 2from billiontax Swedishamount tax

500approximately million Swedish the beginstocrowns taxcrowns on
January 1996. beginsthe later date by the conscious choice oftax at a a
longer period for adjustment, then the of paid in will decrease.amount taxes
Through the of material the of paid insystem waste amount taxraw recovery

decrease still further. As opposed the ofto system waste taxesmay green or
fees, the directlypaid the and do remain intaxes to state notgo seven years an
environment thereafter be possibly repaid partially in full.account to or
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According findings investigationthe of this doubtful whether packageto a
of steering instruments containing landfill will in previouslyresult thetaxneta
mentioned 50%goal of reduction quantities landfills. Ifof waste sent toa we
consider finalthe households and thosei.e. who producetax wastepayer,
similar household landfill will be mild in comparisonsuchto waste, taxneta

disposal fees. However, for companies who todayto present waste some use
their landfills, landfill initially be quite noticeable.net taxown a may

In this willtotal relatively burden the specificheavy branch wastemean a on
including construction and demolition waste. other steeringIn respects, a
mechanism package including landfill will have similarnet taxa consequences

those described previously for fee.to waste taxa green or

Finally, package of steering mechanisms containing willlandfill taxa a pure
higher compared with the previously described taxationgenerate tax revenues

alternatives because there possibility for the of this Forrepayment tax.no
companies, especially those which thisproduce branch specific waste,some

form of taxation could lead clearly negative economic Thisto consequences.
would be difficult for those companies which periodrequire longeven more a
of adjustment productionchange technology and routines of thebecauseto new
prices involved for disposal. A landfill thus be goodwaste taxpure can a
steering formechanism producers of large quantities of with regard towaste
the actual ofproduction However, landfill provides incentivewaste. tax toa no
transform already deposited into material.waste waste raw

A package of steering instruments containing landfill has patterntaxa pure a
of similar previouslythose described with exception thatthetoconsequences
all stemming from the establishment of environmental accountsconsequences

ofapplicable in this form taxation. This investigation doubtfulnotare
whether this of of steering 50%kind package instruments achievecan a
reduction in waste.
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SAMMANFATTNING

direktivUtredningens

samhälls-kretsloppsanpassadriktlinjer förpropositionI regeringens enom
arbeteticentral betydelseavfallkällsortering äranförsutveckling, att avav

böravfallsbeskattningochavfallshanteringen,kretsloppsanpassa attmed att en
dithän.påskynda utvecklingeni syfteövervägas att

inomsituationenrådande1993:68 dendirektiv dir.I utredningens attanges
formuleraderiksdagensmedöverensstämmelseiinte ståravfallsområdet

förbrännsindustriavfallhushålls-Såvälambitionsnivå.målsättning och som
medi sambandriksdagenskick,ioch deponeras atttrotsosorterat
ochförbränninguttalatbudgetproposition1990 årsbehandlingen attav

väsentligt bör haindustriavfall i allthushålls- ochdeponering osorteratav
1993vid utgång.upphört års

påskyndaråtgärderföreslåvarituppdrag harUtredningens att som
skadligaanvändningminskadavfallsmängder,minskadeutvecklingen mot av

avfall ochomhändertagandeförbättrati produkter ochämnen samt ett avvaror
förmålsättningövergripandesärskiltdirektiven betonasrestprodukter. I att en

ochskall begränsasfarlighetochavfallets volym attavfallshanteringen är att
princip börförbättras. Iskalluppkommeravfall ändåbehandlingen det somav

i sistaochenergiutvinningmaterialåtervinning,föreprioriterasåteranvändning
ochkomposteringskall inräknasmaterialåtervinning ävenhand deponering. I

biogas.utvinning av

miliöskatterMiliöavgifter och

interespektive skatt äravgiftbetraktasskallvadDistinktionen mellan somsom
motprestation idåavgifter erläggasdockbrukarallmänhethelt klar. I en

Föravgiftsbeloppet.till värdet kanvilkenform önskasnågon motsvaraanses
defmierbarlika tydligtinteallmänhet någoniförväntaserlagda skatter

motprestation.

förutförligtregeringenredogör1994 fmansplantillI särskild bilaga årsen
erfarenheternahittills godadeekonomi, liksomochmellan miljösambanden

ekonomi-hänvisas tillSärskiltmiljöområdet.inomavgifterskatter ochav
konflikterundvikaförmetodeneffektivasteslutsats, denkommissionens attatt

ekonomiskaanvändamiljöhänsyn, ärochekonomisk tillväxtmellan att
konflikterdär sådanaområdenfinns mångadetstyrmedel. Vidare attnoteras

problemetgrundläggandepå det attpekasi detta sammanhangföreligger och
Ilinjärdelövervägande ärtillsamhälletresursanvändningen i process.en

förutsätterekonomisk tillväxtuthållig attunderstryks detpropositionen att en
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och energianvändningen effektiviseras och avfalletresurs- återförs iatt
naturliga kretslopp eller återanvänds i produktionen.

Propositionen pekar vidare på de ekonomiska styrmedlens fördelar gentemot
traditionella regleringar. Främst gäller detta möjligheten stimulera tillatt
kontinuerligt miljöförbättrande åtgärder, liksom hushållning med tidigareen
icke prissatta I propositionennaturresurser. följande förutsättningar föranges

miljöskatter och andra ekonomiskaatt styrmedel skall fungerandeutgöra och
framgångsrika inslag i miljöpolitiken; lämplig skattskyldiga skallen grupp
kunna preciseras, skatteunderlaget skall kunna preciseras på entydigt ochett
ändamålsenligt skatteunderlagetsätt, skall kunna redovisas och kontrolleras på

godtagbart sättett uppbördsregler skall kunnasamt precisera när och hur
skatterna skall betalas.

Differentierade avfallstaxor

Differentiering avfallstaxoma innebär konkret avgifterna, inomav att ramen
för självkostnadsprincipen, omfördelas så intäkterna från vissa fraktioneratt
subventionerar andra fraktioner. På detta sätt konsumenternauppmuntras
ekonomiskt undvika vissa avfallsfraktioner.att

Utformningen de differentierade skiljer sigtaxesystemen mellan industri-av
och hushållsavfall. För de privata hushållen detär oftast fråga om en
viktbaserad för det blandadetaxa hushållsavfall hämtas vid bostaden, isom
kombination med det i hemmet, iatt närområdet eller centralt i kommunen
finns möjlighet gratis avlämna materialåtervinningsfraktioner.att t.ex.

Vissa svenska kommuner har under år genomfört eller mindresenare mer
omfattande försök med differentierade för industriavfall. Skillnadernataxor i
taxenivåerna har dock inledningsvis varit måttliga. Det har dröjt till de senaste
åren innan större antal kommunerett infört med differentieradesystem taxor
samtidigt skillnaderna mellan de olika taxenivåema blivitsom större.

Problemet med hitta avsättning föratt material har varitutsorterat deett av
förts fram varför differentieradeargument inte införts.som Dessataxor

problem förefaller dock vid genomgång större antal kommuneretten attav
begränsade. Det skall dock observeras eftersom hushållsavfallvara hittills iatt

mycket liten grad har ingått i för differentieradesystem så bidrartaxor,
erfarenheterna från med differentieradesystem mycket lite till insiktemataxor

hur marknaden för material från hushållenutsorteratom ut.ser
Illegal deponering, okontrollerad förbränning avfall och nedskräpningav av
naturområden är problem diskuterats i samband med de högrem.m. som
avgiftsnivåer introducerats de differentierade Problemetsom genom taxorna.

illegalmed dumpning har uppmärksammats under det året, speciellt isenaste
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verksamhet intedenna äromfattningenSkånekommuner,ett avmenpar
kontaktatsi avfallsbolagenansvarigaklarlagd. Det skall deattnoteras som

vilken detta störrei grad ärdelade meningarunder utredningen har ettom
införtavfallsansvariga i de kommunerMajoritetenproblem eller ej. de somav

dockutredningenunderdifferentierade avgifter och kontaktats attansersom
dumpning någotillegal ärellertill andra kommunervarken transporter

kanförklaringar till dettamöjligsignifikant Enproblem med dagens taxor.
transportkostnadema görrelativt personal- ochde höga transporterattvara

längre avstånd olönsam.över

införtshushållsavfall har endastfördifferentieringEn viktrelaterad taxornaav
erfaren-flertal internationellafinnsi Det däremottvå svenska kommuner. ett

allahushållsavfall. pekarför Dessaheter differentierade mot atttaxorav
sortering avfallsströmmama.bidra till ökaddifferentierade kunnattaxor aven

industriavfall.fördifferentieradeerfarenheterDet finns goda svenska taxorav
effekterdeexakt storleken påDet avgöradock svårtär att som

konjunktur-den inverkanmedfört bl.a. beroende pådifferentieringen
blanduppfattningdock allmänavfallsmängdema. Detnedgången haft på är en

kraftigt under deföretagen ökatsorteringen blandavfallsbolagen senasteatt
tillvarit bidragande detta.differentieringenåren och att

industrininomuppfattningen det tills dags datoflesta avfallsbolagen harDe att
huvudsakligenutsträckningavfallsminimering i någoninte störretalär utanom
kompostering.förbränning, återvinning ochsorteringhar ökaddet skett moten

följdbli beståendeavfallsminimering kansikt dockPå längre att enanser man
differentieringen.av

Förlängt producentansvar

Kretsloppspropositionen Sverige introduceratGenom harframför allt en
fysiskt för radekonomiskt och producentansvarpraktisk tillämpning enav

deintroduktionsperiod inte obetydlig delkommerEfter varoren avvaror. en
mindre utveckladeomfattas ellerallmänhetenkonsumeras att av mersom av

förpacknings-sannolikhet helaDetta gäller medproducentansvarssystem. stor
bilar ochbatterityper, däck,vissaområdet, tidningar, journaler, trycksaker, ett

samtliga dessa kommerFörflertal elektriska elektroniska produkter.och mer
elleri förordningarfastställdaexplicita återvinningsmål finnaseller mindre

i frivilliga åtaganden.punktersom

skaparfastställs spelreglerGenom det förlängda producentansvaret som en
alternativen.miljöanpassadeför välja destimulans konsumenten att mer

tillsesekonomiskt såfullständigtGenom binda medtillverkaren ettatt ansvar
marknaden.prissattakostnaderpriset återspeglar totalapåatt avvaran varans
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Härigenom konsumenten signal de kostnader förknippadeärges en om som
med betydande delar avfallshantering och återvinning.t.ex.av

De samhälleliga kostnader vilka tilldelats marknadspris kommer inte medett
nödvändighet iavspeglas förlängtmed producentansvaratt ett ävensystem om
detta bygger fullständigtpå ekonomiskt potentiellaDen möjlighetenett ansvar.
finns dock alltid avgifter och andra åtgärder justera marknads-att genom
priserna och därmed fler kända samhälleliga kostnader inkorporerade i
modellen. Samhällets totala kostnader för deponering och avfallsförbränning
kan avfallsavgift bättre iåterspeglas pris.t.ex. genom en varornas

Det förlängda producentansvaret, i den form det har tagit för för-t.ex.som
packningar i Sverige och Tyskland, någon direkt stimulans för berördager

överträffa de i förordningar eller frivilligaparter åtaganden fastställdaatt
insamlings- eller återvinningsmålen. En avfallsavgift kan på sättsamma som
miljöavgifter på punktutsläpp skapa incitament för kontinuerlig förbättringett

de samhället uppställda målen, eftersom demot restprodukter avlänkasav som
till återvinning inom för det förlängda producentansvaret kommer attramen
beröras avfallsavgift-skatt.av en

En styrande avfallsavgift kan också alternativ eller komplement tillett ettvara
detaljreglering hur mycket varje enskild avfallsström skall t.ex.av av som
materialåtervinnas. Detaljreglering leder lätt till komplicerade planekonomiska
lösningar och suboptimeringar blir ofrånkomliga. Ekonomiska istyrmedel har
detta sammanhanget förutsättningarstörre marknadsekonomisktatt styra mot
effektiva lösningar.

Avfallsavgiften i Tyskland

I dagsläget finns det avfallsavgifter i tyska delstater, Baden-Württemberg,tre
Hessen Niedersachsen,och dock bara på specialavfall. federalaDen
regeringen presenterade i 1991 förslag till federal avfallsavgift.ettmars en
Lagen avsedd träda i kraft 1 januari 1992, har dock ännu inteattsom var
kunnat genomföras. Skälen till detta har varit flera. En grundläggande fråga

den tyska grundlagen tillåter avgift i delstat för sedanatt tas utvar attom en en
användas specifikt i så tänkt med de 40% avgiftenen annan, som var av som
skulle utnyttjas för sanering gamla avfallsupplag i östra Tyskland.av

Avfallsavgiften också betydandemötte frånmotstånd de delar industrinett av
producerar mängder avfall. Detta i kombination med försämradedetstorasom

ekonomiska läget allt började sig till känna i Tyskland medfördesom mer ge
det inte gick finna intern konsensus inom regeringen föratt avfallsavgift.att en

Inom den tyska regeringen finns task force från miljöministeriet ochnu en
ekonomiministeriet utarbetat förslag för reviderad avfallsavgift.ettsom en
Man diskuterar avgifter för deponering inledningsvis 100 DM ton.av ca per
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Avfallsavgiften i Frankrike

Den franska 1992nationalförsamlingen juli avfallsavgift.i lagantog en om
Avgiften 30 juni 2002,tidsbegränsad i till då beräknarär tio år den attman
deponering skallenbart aktuell för avfall slutbehandlat och där detärvara som
efter sådan behandling inte föreligger alternativ tillnågra deponering. Lagen
fastställer avgift 20 avfall förs till deponerings-FF tonen om per som en
anläggning terminologivad med svensk skulle kallamottager,som man
hushållsavfall, icke-branschspecifikt industriavfall, icke-inert ochbygg-
rivningsavfall eller slam från reningsanläggningar. Dessa anläggningar blir då
också avgiftsskyldiga för avfall faller utanför de kategorierna.uppräknadesom

De från avgiften insamlade medlen förvaltas i fond för moderniseringen av
avfallshanteringen. Fondens medel syftar till stödja utvecklingenatt; av ny
teknologi för behandlingen sådant avfall omfattas avfallsavgiften,av som av
stödja etableringen allmänna avfallsbehandlingsanläggningar, del-av nya
ñnansiera sanering allmänna deponier finansiering nödvändigärexternav om

stödja kommuner i etableringen anläggningar församt av nya gemensam
behandling avfall från flera kommuner, 5finansiellt stöd FFettav genom om

avfall från kommun.ton mottagsper som annan

Avfallsskatt i Nederländerna

I Nederländerna förslaglades skatt på deponering avfall fram förett om av
parlamentet i 1992.september Avsikten skatten skulle införas den 1attvar
januari 1993. förstaParlamentets kammare har godkänt skatteförslaget, med
mindre förändringar, medan andra kammaren kommit med invändningar som
fördröjt införandet. allmänna bedömningenDen är skatten kommeratt att
införas 1995.l Skattesatsenden januari i föreliggande förslag 28,50är NLG

deponeringavfall för och nolltaxa för förbränning.tonper

Avfallsskatt i Danmark

Som indirekt finansieringskälla för den danska satsningen påen renare
teknologi och återvinning, introducerades 1 januari 1987i Danmark den en
miljöavgift på avfall, 40 Dkr tillförs förbränningsanläggningarton,per som
och deponier. Från den 1 januari 1990 avgiftsnivån 130höjdes till Dkr ton.per
Ytterligare höjning samtidigt differentieringoch avfallsavgiftenen en av
gjordes den 1 januari 1993. Avgiftsnivån uppgår från 195detta datum till
respektive 160 Dkr avfall respektivedeponeras förbränns.tonper som
Samtidigt har Miljøministeriet tillkännagivit avgiftsnivån fr.o.m. 1 januariatt
1997 kommer 285höjas till Dkr avfall tilllevererasatt tonper som
deponering. För förbränning kommer avgiften differentieras ytterligare, såatt

anläggningar för produktion elektricitet minst 10% samladeatt av av
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energiproduktionen får behålla 160den gamla avgiften, Dkr Förton.per
övriga förbränningsanläggningar höjs avgiften till 210 Dkr ton.per

Invägningen avfall till registreringspliktiga anläggningar, 1987har sedanav
haft stegvis fallande förlopp. Mängden avfall frånförs för återvinningett som
från de registreringspliktiga anläggningarna 1991-1992,har, med undantag för
varit markant stigande. Sammantaget har detta inneburit nettotilltörselnatt
sjunkit med 12% 15%respektive under de perioder då skattebasen varit

1987-1990 1990-1993.konstant, dvs. och

Avfallsavgiftens direkt styrande effekter har främst gjort sig gällande på
slagger från förbränningsanläggningar, bygg- och rivningsavfall visstpåsamt
branschspecifikt avfall från gjuteriindustrin. Till exempelt.ex. uppger
Miljøstyrelsen återvinningen bygg- rivningsavfalloch ökat från 10%att av ca
1986 1987 till 60% 1992. Förutom de signifikanta effekterna på bransch-ca
specifikt industriavfall, avfallsavgiften ha haft allmäntanses en
avfallsbegränsande effekt, peka avfallsproduktion ickeatt ut ettgenom som
önskvärt beteende.

Inom hushållsavfallsområdet avfallsavgiften ha medverkat till attanses
upprätthålla återvinningen fallande marknadspriser. iEntrotsav papper,
övrigt ökande återvinning och kompostering hushållsavfall, tillskrivs dockav
andra finansiella åtgärder avgiften i sig,än differentierade och vikt-t.ex.
relaterade Effekterna dessa åtgärder, i kombination med allmänttaxor. av en
utbyggd källsorteringsmöjlighet, har dock förstärkts avfallsavgiften. Detav
konstateras avgiften i sig inte har någon påtaglig styreffekt de enskildapåatt
hushållen, länge den inte kombinerasså med andra åtgärder hushållensom ger
realistiska möjligheter undgå avgiften.att

avgiftensBland effekter i övrigt kan nämnas många mindre deponier,att som
inte kunnat bära engångsinvestering i vågutrustning, har Vidarestängts. atten
importen avfall från Tyskland i har upphört.stort settav

Avfallsskatter i Belgien

I Flandern infördes 1987 avfallsskatt för deponering och förbränning. Deen
medel skatten inbringar är öronmärkta för kostnader förknippade medsom
miljöskyddet i regionen. Avfallsskatten omfattar i avfallallt försstort sett som
till deponerings- förbränningsanläggningar.och Skatten vidare differentieradär
med avseende avfallets farlighetpå behandlingsanläggningamasoch miljö-
egenskaper. Skattesatsen vid deponering 2 050högstär BEF ochtonsom per
vid förbränning 1 025högst BEF Skatten uppräknas automatiskt efterton.per
konsumentprisindex.
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Alternativa styrmedelsutformningar

Specifikt inom avfallsområdet finns det flera på vilkasätt producenten kan fås
större föratt de miljökostnaderta ett avfallsproduktionenansvar som ger

upphov till. I de fall det finns direkt koppling mellan miljöbelastningen ochen
dess orsaker, kan alltid administrativa åtgärder tillgripas. Traditionellt sker
detta tillståndnär för viss produktion under villkor vissa skydds-ges atten
åtgärder vidtages. Producenten får i dessa självfall för de kostnadersvara som
skyddsåtgärderna medför. Det förlängda producentansvaret är en annan
administrativ åtgärd syftar till ökad intemalisering kostnaderna försom en av
avfallets omhändertagande.

Ekonomiska styrmedel tillämpas också redan inom avfallsområdet, i samtliga
fall producenten debiteras kostnad för avfallets omhändertagande.som en
Möjligheten finns differentiera denna avgift föratt uppnå ökadatt styr-en
effekt. Den kommunala självkostnadsprincipen begränsar dock möjligheterna

även betalt för miljökostnader.att ta externa

I syfte komplettera nämnda åtgärderatt på sätt ytterligare stimulansett som ger
till avfallsminimering och miljöanpassat omhändertagande avfall, liksomav en
ökad intemalisering miljökostnader, kan olikaexterna pålagortyperav av vara
tänkbara. En möjlighet självfalletär belasta producent eller importöratt en av

med de miljökostnader kan tänkas åsamka samhälleten vara som varan som
avfall. Avgränsnings- och uppbördsproblem talar dock för metodenattm.m.
används med urskiljning.

För inverkan på avfallsgenerering och avfallshantering generellt krävs också
generella styrmedel. En möjlighet i detta sammanhang belasta deattvore
fakturerade avfallsbehandlingskostnaderna med särskild pålaga. Fördelenen
med denna metod skulle och hanteringskostnaderna,att transport vilkavara
utgör mycket betydande del de totala kostnaderna för avfalletsen av
omhändertagande, skulle komma omfattas. Härigenom kundeatt pålagan
tänkas få styrande effekt, även ökad rationalisering i insamlingsskedet.moten
Till metodens nackdel talar emellertid antal uppbördsställen,ett liksomstort

Ävensvårigheterna stimulera effektiv källsortering.att vid längre gåendeen
källsortering drabbas hushållen avfallshanteringskostnad. I många fall ärav en
denna högre iän de kommunert.o.m. där avfallet körs tillosorterat
deponering eller förbränning. En ellerprocentuell fast pålaga skulle inte på
något missgynnasätt det förfarandet.senare

Den självklara slutsatsen det sagda är pålaga inomattav ovan en
avfallsområdet bör på sätttas önskvärtut beteendeett ochettsom gynnar
missgynnar oönskat. Vad regering och riksdagett pekat oönskat ochut som

ligger till grund for denna utredning, är avfall uppstår och deponerassom att
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deponeringförbränning ochbordeskick. Sålundaieller förbränns avOsorterat
ekonomiskavilken berördamed pålaga,beläggasavfall parterOsorterat geren

beteende.till ändratincitament ett

vad äremellertid frågan sorteratsigGenast inställer Osorterat resp.somom
skallde kunnai fråga,begreppenbjuderKonstitutionella kravavfall. att om

entydigt,definieras påskattedebitering, måsteförtill grund ettläggas en
förhållanden ärrådandebakgrundBl.a.kontrollerbart sätt.mätbart och mot av

svårighetenminstsäkerställas. Inteskulle kunnakravosannolikt dessadet att
behandlingsanläggning, kunnatilllevererassändningför varjeatt ensom

objektiva krav,ochfastställdaförhanduppfyller pårenhetavfalletsavgöra om
förfarandet.talar emot

direkt mätningkrävaden,utformas såsåledespålaga måste attEn utanatt av
källsortering.ökadstimulerar tilländårenhet,försorteringsgrad ochavfallets

påinte endadet sättekonomiska pålagoremellertidangivitstidigare ärSom
önskvärtstimuleraförutnyttjasstyrmedel kanvilket ekonomiska ettatt

inbringar,medel pålagandeuppnåseffekt kanförstärktbeteende. En somOm
ändamålsenligt Inomsätt.problemområdetaktuellaför detanvänds på ett

insatser riktadeformerOlikainnebära motdetta kunnaavfallsområdet skulle av
med deomställning i linjeunderlättasyfteiavfallsproducentema, att aven

målen.riksdagregering och uppsatta

övervägandenUtgångspunkten för

ochslöseri meduppfattas mångaAvfallsproduktion naturresurserettsomav
börjarmiljö. Envårpåverkaoacceptabelt sätt yttreatt process somettsom

Omformarochbearbetar,letarmödosamtmed transporteraratt upp,man
periodunder kortmedoch slutarfärdiga produktertillråvaror att enmansom

pådenläggaför sedanprodukteri formförädlade råvarananvänder den attav
strid medstå imänniskor, verkaför mångasjälvfallet,deponi, kan enen

ochoförädlade råvarorhushållningsprincip. Att grävaaccepteradallmänt upp
hållbarstrategindelförefaller inteförädlade motgräva envara en avner

utveckling.

tveklöststorlek detavfallsproduktionens ärrörandehuvudfrågangällerNär det
skallavfallmängdenenighettotali detråder närmasteså det attatt omen
mål.övergripandeavfallspolitik ingår dettaEU:sminskas. I ettt.ex. som

miljön,förmängden,minskningenråder vadSamma konsensus avavser
fördelaktigai densig såledesbefinnerUtredningeniskadliga ämnen varor.

olikamålkonflikt mellanövergripandeinte råder någonsituationen detatt
och andralandmellan vårthellersamhälle ochinom vårt ossgrupper

riktasdärförgivna och intresset kan motländer. Målennärstående synes vara
mål.medlen nå dessaatt
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Hinder nå dessa information,mål bristen på utbildning,är bl.a.att
demonstrationsanläggningar främst inriktadeoch forskning små ochmot

företagsmedelstora avfallsproblem. finns mycket samstämmighetDet storen
även inom EU nödvändigheten hinderdessa måste åtgärdasattom av om

önskar snabb måluppfyllelse.man en

Vidare det så detär råder enighet ifall kostnaderna för lämnaatt stor att attom
avfall ökar tillkommer detta leda dels ökad källsortering ochosorterat att en

dels minskad avfallsproduktion. enigheten mindre huruvidaDäremot är deten
är lämpligt åstadkomma denna kostnadsökning avfallsskatt elleratt genom en
ej. Denna självklara oenighet naturligtvis sinhar grund i de flestaatt som
skulle drabbas kostnadsökning, avfallsskatt, motståndare tillärav en engenom
denna kostnadsökning på motståndare till flestasätt är desamma som man
andra kostnadsökningar. Däremot råder det enighet omställningstor attom en

kraftigt minskad avfallsproduktion, dessutom innehållermot en som en
minskad farligamängd tidämnen, då många omställningsmoment måstetar
fasas in i den dagliga verksamheten inom bl.a. industrin.

Inom ytterligare två områden föreligger bred enighet. För det första finnsen
uttalat önskemål samhället, skildapå ändringarsätt, bl.a.ett att genom av

riktlinjeroch återvunnet material ökad marknadsmöjlighet. Förnormer ger en
det andra brott lagar, omgärdar avfallshanteringen, i alltföratt motanses som
liten grad ochupptäcks så sker straffet för lindrigt.när är

Som för utredningensutgångspunkt förslagöverväganden och ligger också det
faktum utredningen funnit det föga meningsfullt framlägga ofinansieradeatt att
förslag. Detta innebär inte något krav intäkternapå till till följdstatskassan,att

utredningens förslag, bör lika med utgifterna för dessa förslag. Det börav vara
istället tolkas intäkterna minstså måste utgifterna. Miljöskatter,att motsvara

syfte föra utvecklingen iär bestämd riktning, och deär närattvars en om
inkommer till statskassan betrakta vilken inkomst helst och måsteatt som som
självfallet inte förhand tillpå kopplas någon bestämd miljöutgift.

Slutligen har varit utredningens ambitiondet framlägga förslag inteatt som
leder till onödig byråkrati vilka direktsig omfattas förslagenhos deen vare av
eller de vilka på något ska administrera förslag.sätt dessa

Förslag s.k. avfallsskatt alternativtgrön s.k. avfallsavgiftgrönom

Förslaget avfallsskattgrön följandebygger på utgångspunkter:om en

En skatt på avfall leder avfallsproduktiontill minskad ökad0 samt en
källsortering avfalldet ändå uppkommer.av som
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avfallskatt möjlig undanEn styrande skall kommaatt att0 genomvara
minska avfallsproduktionen.

tid beteenden upphovDet olika och så dessaatt atttar system0 anpassa ger
mindre avfallsproduktion.till en

Omvandling avfall till avfallsråvara,redan producerat kan0 av som
i premieras.användas och produkter, skallprocesser

konstruktion utredningen försökt följa de kravVid skatten har påav
19931994.miljöskatter framförts i budgetpropositionensom

endastI syfte skatten enkel administrera föreslås dennagöra tas utatt att att
slutgiltig Skattenviktrelaterad skatt i samband med deponering. tas utsom en

tillståndspliktiga drivsvid alla deponier dessa i kommunal elleroavsett om
privat regi och, med få vilken avfallundantag, deponeras.oavsett typ av som

Riktmärket för nämnda undantag avfallsfraktionerna inerta, deär äratt att
innehåller organiskt material, deponeras på upplag för enbartdeatt ett separat

materialfraktion uppkomst förebyggasdenna deras kansamt att p. g.a.
naturliga sammansättning. inert här materialråvarornas Med närsommenas

i inte signifikant fysisk, kemisk ellerdet deponeras upplag undergår någonett
omvandling lakningsbenäget.biologisk och Undantag kan ocksåärsom vara

föreligger synnerliga ekonomiska skäl.aktuellt detom
Ävenanrikningssand från gruvindustrin.I lagen undantages gråberg ochtorrt

inte tidigareutredningen medveten dessa undantag uppfyllerär attom om
uppfattning föreliggernämnda miljökrav fullt så det utredningens detär attut

synnerliga ekonomiska skäl för undantagen.

för jord inerta tillförsUndantag sand, ellergörs även massor somgrus,
skattskyldig i självständiga för utfyllnad eller täckning, undermängderrena
förutsättning betalning sanddet krävs. Detta kanatt mottags t.ex.utan att vara
från gjuteriindustrin inte lakningsbenäget.ärsom

0,6%Skatten, indexreglerad, föreslås beloppär motsvara ett om avsom
basbelopp i 211 kr avfall. Skatten för avfallaktuellt dagsläget tonper som

deponering, föreslås 2,4%från avfallsförbränningsanläggning tillgår vara av
lika,basbelopp avfall. Detta innebär två, i övrigtaktuellt ton attper

ungefär höjning avfallsavgiften dåavfallsproducenter bör möta samma av
avfall den avfallsproducentemadessa lämnar oavsettosorterat ena avom

sittsitt avfall till förbränningsanläggning och den andre lämnarlämnar en
direkt deponi.till en

själva avfallsproduktionenDå målet via förebyggande åtgärder, påverkaär att,
rimligt avfallsproducenten erhållermåste det således attsom sammaanses

i vilkenstyrsignal i form avgiftshöjning kommun äroavsett manav
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lokaliserad. I syfte ytterligare likställa alla avfallsproducenteratt såsom
hushåll, företag med olika företagsformer föreslås skatten inteosv. vara en
avdragsgill kostnad vid inkomsttaxering.

Utredningen vill låta skatten skapa incitament hos avfallsproducentema samt
hos förbrännings- och deponiägama inbetalt belopp motsvarandeattgenom
skatten skall återbetalas avfallet inom sjuårsperiod utförs frånom en
deponeringsanläggningen och används godkänd avfallsråvara i någonsom

eller produkt, enligt riktlinjer angivna Naturvårdsverket.process Rentav
tekniskt föreslår utredningen belopp motsvarande skatten inbetalasatt tillett ett
för varje deponeringsanläggning kopplat räntelöst miljökonto hos riksbanken,
där konto förupprättas varje kalenderår.ett Deponiägaren måste alltid lyfta

från det äldsta kontot avfall utförsnär från deponi tillpengar godkänd
användning. Innestående medel på konto sjuär än år gamlasom mer
tillkommer via deklarations- eller ansökningsförfarandeett statskassan. En
deponeringsanläggning skall inte kunna erhålla återbetalning med änmer
inbetalt belopp. Däremot utredningen restitutionen bör skeatt näranser
deponiägaren utför avfall, detta är invägt före eller efteroavsett skattensom

Återbetalningikraftträdande. sker alltid 0,6%med aktuellt basbeloppav per
avfall.ton

Skattens konstruktion innehåller tidsmässigt rimlig omställning- ochen
utvecklingsperiod vilket, enligt utredningen, den miljöaktiva delenav av
industrin bör kunna uppfattas möjlighet hot.än ettsom en snarare
Beroende på regeringen beviljar ytterligare undantag från skatteplikt närom
skatten införs den omedelbara reaktionen på dennasamt kommer visstett
belopp insättas, det första beskattningsåret,att på de olika deponiägarnas
miljökonto. Utredningen finner skäl inga omfattandeatt tro undantagatt om
från skatteplikten införs kommer det inbetalda beloppet överstiga 2att
miljarder kronor. Statens alternativränta på inbetalda medel kan användas för

täcka kostnaderna för de övriga förslagatt utredningen lägger.som

I kommittédirektiven till utredningen avfallsbeskattning ävenattanges en
måste bedömas i förhållande till ekonomiskaandra styrmedel inom avfalls-
området. Utredningen finner det därför angeläget alternativ till denatt ettsom
s.k. gröna avfallsskatten föreslå s.k. avfallsavgift.grön Dennaen
avgiftskonstruktion identiskär med skatteförslaget med väsentligt undantag.ett
Detta undantag gäller vad händer med de medel inte återbetalas ochsom som

i skattelösningen överförs till statskassan i form skatt.som Iav en ren
förslaget till grön avfallsavgift överförs dessa medel i stället till rniljöfond.en
Det är utredningens mening s.k. avfallsavgiftgrön har den fördelenatt en
jämfört med s.k. avfallsskattgrön avgiftsaltemativet, dels skapar medelatten
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mekanisminbyggdharavfallsproblem, delsuppkomnaför lösa somatt en
korrigeringarnödvändigadei efterhandförutsättningar göraskapar att av

gälla.varje tidpunkt börvidvilka undantagexakt som

nettodeponiskattalternativtdeponiskattFörslag om

Deponiskatt

skälskattetekniska eller andrafinnerregeringenSjälvfallet det såär attatt om
pålaga, deavfallsproduktion änåläggaenklaretalar för sätt attett ovanen

åstad-kan dettaerbjuda, såavgiftskonstruktionema kanskatte- ochnämnda
sådan konstruerasprincip kandeponiskatt. Irenodladkommas engenom en

avgiftsförslagenbeskrivna skatte- ochfrån tidigareutgångspunkt demed
tilldirektmiljökonto, gårför påmedel, istället sättasinbetalda ettattattgenom

inteåterbetalningnågoninnebärskatt. Dettai formstatskassan attenav
skatte-avfall tillika ärinvägningbelopp vidinbetaltmedges, attutan av

beloppet.

intedeponiskatt detta slag,påpekaangelägetDet är att att geraven
förtidsramardeponiägare någraochförbrännings- attavfallsproducenten samt

skulle kunnaskattenavfall, såinvägtuppkommet ochredanbearbeta att
reduceras.

Nettodeponiskatt

skattenskulle kunna uppnås,riktningeni den nämndaincitamentEtt ökat om
Dettanettoinvägda avfallsmängdema. ärtidsperiodunder vissdebaseras på en

avfallsmängderkvartalsvis för deDanmark, där skatt utgårfallet i somt.ex.
mängderminskat med de vägtsförbränning,deponering ellerin förvägts som

inget hinder dennaskattetekniskt dettidsperiod. Rent möter attunderut samma
emellertid skatte-till skulleDettatill år.tidsram utsträcks trotsettt.ex.

utredningenvilkautgångspunkter påtillfredsställa deintekonstruktionen
kontinuerligagäller detta densynnerhettidigare förslagen. Idebaserat

tidsperioddentillför,förslagdynamik dessadrivkraft och attgenomsom
mycket längre.såmängder medges, ärkompensation för utvägdaunder vilken

vidnettodeponiskatt denärdeponiskatt ochmellanSkillnaden att en
innebärDettadeponins tillväxt.endastnettodeponibeskattning beskattas atten

nettodeponibeskattning och s.k. grönmellanklar likhetfinnsdet enen
med skattavfall inte beläggsmeningen utvägtavfallsskatt-avgift i den att

absolutdocknettodeponibeskattning gälleravgift. Förrespektive att en
skattinbetaldtill redaninte lederdeponi visst årminskning attettenav

blirnettodeponibeskattningennackdel meddeponiägaren. Dennatillåterbetalas
incita-deponi.till Någottillföra avfallslutartydligare i det fallännu enman

omvandlaintedå vadbeskattning, föreliggertidigare attment, avserp.g.a.
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redan invägt avfall till avfallsråvaror. förInte minst industrideponier, där viss
deponering har karaktären mellanlagring, detta klarär nackdel.av en

De beskrivna deponiskattemas fördelstörsta deras enkelhetär vad gäller att
fastslå skattpliktiga mängder och härmed de ökadeäven möjligheterna att
förutsäga skatteintäkter. Denna i huvudsak finanspolitiskastatens fördel för

kan emellertid istaten motsvarande omfattning sägas utgöra ekonomisktett
problem för den eller de tvingas betala. I högre utsträckning föränsom
tidigare redovisade förslag kan så eftersomfallet, deponiskattema medförvara

omedelbar och oåterkallelig ekonomisk belastning.en mera

Det sagda torde i första hand kunna problem inom det bransch-generera
specifika avfallsområdet. Möjliga försiktighetsmått, i syfte förebyggaatt
oönskade strukturomvandlings- och arbetsmarknadspolitiska effekter inom
branscher med hög avfallsproduktion, skulle kunna vara:

Att skattenivån sättes på inledningsvis låg nivå för successivt höjasatten
till nivå där påtagliga styreffekter kan förväntas.en mera

2. Att tilltagenväl tidsmarginal införs mellan beslutstidpunkt för skattenen
och dess ikraftträdande.

Att generellt undantag förgörs branschspecifiktett avfall.

Det kan konstateras de nämnda punkterna delvisatt är substituerbara så att
punkt eventuellt i kombination med punkt kan ersättas med 3.punkt

Enligt utredningens mening talar grundläggande rättviseaspekter emot ett
skattesystem i huvudsak drabbar hushåll och de verkligtsom storasom ger
avfallsproducenterna generell skattebefrielse. De miljöpolitiska målen inomen
avfallsområdet torde svårligen kunna uppnås samhället sigavsägerom
möjligheten utnyttja ekonomiska styrmedel föratt påverka de dominerandeatt
avfallsflödena. En beskattning enbart hushållsavfall och därmed jämförbartav
industriavfall skulle också enligt utredningens mening, innebära en
otillfredsställande fokusering på denna avfall.typ av

Mot generella undantag för branschspecifikt avfall talar även de danskamera
erfarenheterna icke skattebelägga industrideponier.att En överföringav av
industri- och byggavfall från kommunala deponier och förbrännings-
anläggningar till dessa industrideponier, medförde skattebasen utvidgadesatt
till samtliga deponier.

Av anförda skäl vill utredningen förorda eventuell deponiskattovan att en
alternativt nettodeponiskatt, utgår från skattebas redovisats församma som
tidigare föreslagna avfallsskatt-avgift.gröna För förebygga uppkomstenatt av
oönskade följder inom de industrigrenar förstår produktionen storasom av
mängder branschspecifikt avfall, föreslås skattesatsen inledningsvis sättesatt
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anförtstidigareskälavfall. Avbasbelopp0,15% aktuellttill ton somperav
tillfastställsinledningsvisförbränningfrånför avfallföreslås skattesatsenatt

avfall.basbelopp0,6% aktuellt tonperav

till basbeloppet,kopplingenhöjs,absoluta skattebeloppetdetUtöver att genom
tal,relativaikan ökasgivetvis skatten ävenskattekonstruktionenmedger att

ivill dettaUtredningenhöjs.angivnade procentsatsemaattgenom
föraviserasi god tidhöjningarsådanaunderstryka viktensammanhang attav
debeteende tillochtekniktid förnödvändigberörda attparteratt anpassage

relativprisema.ändrade

resurssparkommittéFörslag om

förebyggandeorienteratsystemskifte,nödvändigtunderlätta motFör ettatt
höjadet angelägetföljd,avfallsproduktion ärminskadmed attåtgärder som

företag.medelstoraochfrämst småkunskapsnivån inomden allmänna
förengångsinsatskraftignödvändigt medfunnit attdetUtredningen har en

iskallinsatsdennakunskapslyft. Utöverdärigenom störregöra attett vara
fördelklarfunnit detutredningenbegränsad har äventiden klart omenvara

branschorganisationer.aktuellasamråd med bl.a.ske iinsats kan näradenna

inrättandetorganisatorisk föreslåförfastnatUtredningen har att enavramsom
energisparkommitténbl.a.resurssparkommittén, meds.k.kommitté, den som

bl.a.energisparkommitténmotsvarande sättförebild. På genomsom
börenergiresurser,hushållning meduppmuntraderådgivning resursspar-

tillbidradärmedochhushållning med råvaruresurserförkommittén verka
ochalltframför småavfallsproduktion inomminskadeffektivitet ochökad

pågenomfördesenergisparanalysermed deanalogiföretag. Imedelstora som
stödjaresurssparkommitténenergisparkommittén, böruppdrag genom-av

avfallsrnimineringsanalyser.förandet av

vilketmaterialbalanser,upprättandetinbegriperAvfallsminimeringsanalyser av
kretsloppspropositioneniavfallsproposition1990såväl årsregeringen i som

för införandettill grundfördel läggasockså medkanförordat. Verktyget av
handlings-policy,inklusivemiljöarbetet,förformaliserade styrsystemmer

avfalls-målinriktadlångsiktigsäkerställandeförrevisioner,och av enprogram
minimerande insats.

kommittén bör hatill fem ochårbör begränsasResurssparkommitténs arbete
för kommitténsresursåtgångendet gällersekretariat. Närmycket begränsatett

den tillsattaändamålsenligtfunnit detutredningenarbete har attmest
ordning måstei vanlig prövas.budgetförslagläggerkommittén själv ett som

femårsperiod, böravisera överemellertid redanvillUtredningen att, sett ennu
hundra miljoner.flertalpåförslag hamnarsådantuteslutasdet inte ettatt ett
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Förslag kretsloppsgarantiom

Utredningen vill påpeka det inte orimligtäratt varuproducentensatt
ackumulerade kostnader för genomföra producentansvaret tiden,medatt kan
komma överstiga företagets årsomsättning. Detatt därförär väsentligt att
berörd myndighet avkräver aktuell producent importöreller denne visar påatt

acceptabel fmansieringslösning. Denna marknadsanpassade kretslopps-en
garanti härigenom framtvingas, innebär ökad säkerhet för myndighetensom en

överenskommelsen förlängtatt producentansvar hålles.om

Det bör enligt utredningen ankomma på regeringen driva förslagetatt ovan om
kretsloppsgaranti in i operativ fas.en mer

Förslag miliövarudeklarationspliktom

I syfte minska användningen skadligaatt ämnen i församt attav varorna
stimulera miljöanpassad produktutveckling föreslår utredningen införandeten

obligatorisk miljövarudeklarationsplikt för tillverkare och importörerav en av
på den svenska marknaden.varor

Miljövarudeklarationen MVD skriftligär redogörelse för de miljö-en ur
synvinkel väsentliga karakteristika förknippadeär medsom en vara.
Deklarationens detaljerade utformning bör utformas Naturvårdsverket ochav
innehålla:

En förteckning alla miljörelevantaöver ämnen innehåller0 ochsom varan
har vid dess tillverkning.använts Initialt föreslås ämnen finnssom att som

nämnda i 40-listan,någon lO-listan eller begränsningsuppdraget skallav
deklareras. Om något dessa harämnen skallanvänts exemplarettav av
miljövarudeklarationen insändas till Naturvårdsverket.

Avfallshanteringsanvisningar.0

Miljövarudeklarationen MVD skall för intresserade finnas tillgänglig för
distribution hos tillverkare importörer.och Miljövarudeklarationsplikten skall
gälla från 1 januari 1997.

Förslag till samråd differentierade taxorom

För möjliggöra för hushållenatt erhålla ekonomiskt incitament tillatt ett att
minska den mängd avfall omhändertas skickasoch vidare till ordinariesom
avfallsbehandlingsaltemativ förordar utredningen utökat användandeett av
differentierade avfallstaxor för hushålls- och därmed jämförligt avfall.

SverigeI är ännu så länge användningen differentierade vadtaxorav avser
hushållsavfall inte särskilt utbredd. Utredningen understryker detta äratt en
fråga måste beslutas på kommunal nivå, föreslår regeringensom men
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diskuterakommunerför landetsmedsamrådiskyndsamt representanter en
differentierad avfallstaxainförtkommunersamtliga Sverigesförplan när en

avfalls-handhaföranlitar entreprenörer attfall kommunernahushåll. I deför
entreprenörerdessaförsigpåkommunernabör ansvaret atthanteringen ta

målsättningenutredningen bör attEnligtuppgjorda planen.denfullföljer vara
samtligaigenomförtskalldifferentierademed taxortaxesystemet vara

fasta delendenvidareföreslår1998. Utredningenjanuari attföre lkommuner
avfallsavgift.totalanormalhushålls50% åröverstigerinte etttaxan avperav

Övriga rekommendationerochkommentarer

flerasenligtkan,avfallsskattavfallskostnademahöjningEn engenomav
intesjälvfalletavfallshantering. kanDettalagstridigökadtillmening, leda en

förföreliggersärskilda skäl attinte någrafinnerutredningenuteslutas, attmen
ellermiljöbrottförförändratförslagskall lämna någotutredningen ansvarom

sig däremotställerUtredningensådant brott.följdsanktioner tillförändrade av
miljööverträdelserförsanktionernaskärpningtillförslagdebakom somav

straffskalornabl.a.miljöbalken,gällandelagrådsremissen attföreslås i genom
höjs.för miljöbrott

ärviktigdeltager. Enallaavfallsreduktion krävskraftignå attFör gruppatt en
detdärföroch ärmycket heterogeni sigärhushållen. Dennahärvid grupp

ärpåverka dennaföranvändsstyrsignalerde attnödvändigt gruppatt som
ställskravdärexempelfunnit fleraUtredningen harentydiga. storaenkla och

alternativvilkaskall kunnadennaförkonsumenten vetaenskildadenpå att
Kretsloppsdelegationenshand riktaförstavill iUtredningenriktiga.ärsom

enskildedentillbudskapoch rakaenklapå behovetuppmärksamhet av
konsumenten.

fastställermyndigheterberördaangelägetfunnit detUtredningen har att
skerOm såavfallsråvaror.utnyttjandetanvisningar föroch avnormer

dessagällermarknadsutveckling vadhinder föronödigaskapas en
förnågrautredningen konstateratharSå attavfallsråvaror. normert.ex.

troligenvilketflygaskaslagg ochgällerföreligger. Detsammaintekompost
anläggningsarbeten. Detochmed bygg-i sambandanvändningförhindrar dess

krav.nämndadrivaregeringenpåutredningen, ankommaenligt attbör, ovan

meddeponeringsanläggningaromfattar endastAvfallsskatten-avgiften en
Skatteavgifts-år.50överstigandemottagningskapacitet tontillåten per

tillavfallöverflyttningvisstillnaturligtvis ledakonstruktionen kan aven
föreslårUtredningendeponier.skatte-avgiftspliktigaickemindresådana
mindredessakartläggai uppdragNaturvårdsverkStatens attdärför att ges

överströmning skerklarOmutvecklingen dessa.följadeponier avsamt enav
årsavgift för dessafastdeponier börsmåelleretableradeavfall till ennya

36



aktualiseras, alternativt kan 50 införasfribelopp för samtligaett tonom
skattskyldiga. Om sistnämnda sker försvinner den kraftiga marginaleffekt som

inträder 50mellan 51och ton.annars

Förslagens konsekvenser

Utredningen har funnit det nödvändigt styrmedelspaket. Dettapresenteraatt ett
paket innehåller variabel, nämligen vilken slutligen väljsden skatte- ochen ur
avgiftsmenyn. Oaktat vilket alternativ väljs istår styrmedelspaketetsom
samklang med och stärker genomfördaredan och planerade åtgärder inom
avfallsområdet, speciellt förlängdautvecklingen det producentansvaret ochav
differentierade avfallstaxor. Konsekvenserna detta paket kan beskrivas påav
många det torde ställt allt tvivelsätt det kommer leda tillutom attmen vara en
generellt märkbar avfallsreduktion och inom vissa sektorer byggavfallt.ex.
kan högst väsentlig reduktion aktuell. Det utredningens uppfattningären vara

mängden avfall till deponering 50%går kommer minska med inomatt attsom
tioårsperiod jämfört med dagens sigbeslutar för utredningensen om man

förslag inbegripande avfallsskattl-avgift. Detta påstående grundasgrön påen
direkta kontakter med aktuella avfallsproducenter gjordapåävenmen
undersökningar och faktiska resultat iuppnådda såväl Sverige utomlands.som

Utredningen skattensavgiftens belöningsdel kommer leda till detror att att att
olika avfallsslagen i ökad utsträckning kommer hållas åtskilda. Vidareatt
kommer skattenavgiften medverka till ökad fokusering på förebyggandeatt en
åtgärder samtidigt alternativen, återvinning och återanvändning,som ges en

ekonomiskt gynnad ställning jämfört med alternativet deponering och imer
varierande förbränning.grad Vad gäller förlängdaäven det producentansvaret
kommer inom upprättade återtagningssystem dessa sig attraktiva förte mer
dem vilka uttjäntakan återlämna produkter den Beträffandevägen.
differentierade kommer skattenavgiften medverka till störretaxor att en
spännvidd mellan avfallsavgifter för önskvärd och inte önskvärd källsortering.

Kravet våg för kunna hantera registreringpå skatte-avgiftspliktigt avfallatt av
kommer leda till vissa mindre deponier Detta önskvärt led istängs. äratt att ett

minska antalet deponier samtidigt tillsynkrav och kan ökas på deatt som
kvarvarande.

Den gröna avfallsskatten-avgiften tillsammans med tillämpning av
differentierade fall leda till förbrännings-kan i bästataxor attm.m.
anläggningar kraftigt reducerar procentuella vidden uppkommerrest som
förbränning. Vidare ikan bästa fall denna ingå avfallsråvara irest som en nya

och produkter vilket innebär avfalls-närsammantaget attprocesser
förbränningsanläggningarna fungerar biobränsleanläggningar kommersom
skattenavgiften noll eller mycket låg.vara
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vid föreslagit åtgärder förUtredningen har fäst uppmärksamhet och attstor
lyfta kunskapsnivån i och medelstora företag. Man komma ihågsmå måste att
minskad avfallsproduktion inte enbart leder till minskade avfallshanterings-
kostnader till andra kostnadsbesparingar. Produktionsavfall oftaärävenutan

traditionellainget med fel teknik dyrt bearbetade råvaror. Denänannat
uppfattningen sådan enbart leder till ökade kostnader medanär att en process

uppfattning, åtskilligadet utredningens baserad på exempel, sådanaär att
sikt klart företagsekonomiskt lönsamma.åtgärder på är

för avfallsråvaror de härNär det gäller marknaden utsorterade kommer
fleraföreslagna åtgärderna på punkter stärka dessa marknader. För detatt

skattenavgiften återvinnings-första innebär den föreslagna ochatt
återanvändningsaktiviteter ekonomisk ställning eftersom degynnadges en mer
alternativa avfallshanteringskostnadema ökar. För det andra kommer fast-

och anvisningar för utnyttjandet avfallsråvarorställandet attnormer avav
miljövaru-marknader för dessa. det tredje kommerFöröppna nya

deklarationsplikten till mindre skadligt och avfall. Dettaledaatt renare
ytterligare användningen differentieradeförstärks den föreslagna ökadeav av

avfallstaxor satsningen rådgivning riktadden ökade på små ochmotsamt
medelstora företag. För fjärde den föreslagna kretsloppsgarantindet kommer

skapa ekonomisk garanti för återtagning och återvinning uttjäntaatt av
produkter.

Sammantaget innebär detta marknadsförutsättningarna för avfallsråvaror påatt
måletolika stärks. Dock vill utredningen ånyo påpeka detsätt äryttersta attatt

sikta avfallsfri framtid. Visserligen finns i sådan framtid ävenmot varoren en
designadeblir uttjänta sker dessa på förhand så ochnär så ärsom men

tillverkade de direkt återgår i anpassade kretsloppssystem.att

utredningens för olikaNär det gäller de ekonomiska konsekvenserna förslagav
företag skattenavgiften inledningsvis leda till vissakommer den s.k. gröna att
ränteförluster. Efter sju sannolikt viss del de tillår det högstär att en av

i form alternativtkonton inbetalda beloppen till statskassan skattövergår av
Emellertid föröverförs till den föreslagna miljöfonden. talar mycket deatt

avfalls-olika aktiviteterna, bland företag i syfte minskastartas attsom
återvinningsbara,produktionen, återutnyttja avfall, produkternagöra mer

minska fallförekomsten skadliga bland produkterna i mångaämnenav osv.,
företagsekonomiskt inte alltför djärvkommer snabbt lönsamma. Enatt vara

slutsats vad de ekonomiska för olika företag degäller konsekvenserna är att
miljöaktiva företagen inte kostnadshöjning vilket däremot dedrabbas någonav
miljöpassiva företagen kommer få vidkännas.att
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För hushållen gäller, analogt företagen, detmed miljömedvetna hushålletatt
kan sinasänka avfallskostnader det hushållt.o.m. medan inte på något sättsom

intresserar sig för sina avfallsfrågor fåkommer högre kostnader.att

För vissa deponiägare uppstår det initialt förkostnad installation vågar.en av
För alla deponiägare gäller dessa tvingaskommer tillatt att extraen
administrativ rutin i samband med uppbörd och inbetalningar till miljökonto.
Utredningen bedömer emellertid detta marginellt imerarbete synnerhetettsom
för de deponier i dag drivs på rationellt företagsekonomiskt sätt.ettsom
Alternativet deponering kommer bli dyrare alternativ jämfört medatt ett
dagsläget. Då konkurrens till alternativet deponering finns i form inteattav
producera avfall utnyttja andra behandlingsaltemativ kommer deponeringresp.

efterfrågas i minskad utsträckning.att

För förbränningsanläggningar behöver inte styrmedelspaketet på sikt, innebära
några större negativa kostnadskonsekvenser positivatvärtom sådana.utan

För tillägare reningsanläggningar vilka i dag producerar slam, läggs påsom
deponier, kommer miljövarudeklarationsplikten och rådgivning till mindre och
medelstora företag leda till slam. Genom utarbetandetatt ett renare av normer
för användning avfallsråvaran slam kan i flera fall deponiav som
avfallsbehandlingsaltemativ undvikas och produkt med klart negativt värde,en
i dagsläget, omvandlas till produkt med positivt värde.en

På myndighetssidan berör förslaget främst skattemyndigheterna och de
naturvårdande myndigheterna. När det gäller skattesidan finns det anledning

i Danmark, har invecklatatt notera avgiftssystem,att deettsom mer anges
administrativa kostnaderna härför mycket små. För de naturvårdandesom
myndigheterna innebär med miljövarudeklarationspliktsystemet ökaden
administrativ kostnad medan minskning antalet deponier torde innebäraen av
lägre tillsynskostnader. För myndigheterna bedömer utredningensammantaget

det inte uppkommer några väsentliga ekonomiska effekter.att

För samhällskonomin helhet innebär förslaget administrativasmåattsom
kostnader uppkommer skildapå håll till följd den s.k. avfallskatten-grönaav
avgiften, miljövarudeklarationsplikten, kretsloppsgarantin, fastställandet av

införandet differentierade Vidare uppstår direktasamt taxor.normer av
kostnader för genomföra femårsprogamdet föreslagnadenatt som resurs-
sparkommittén kan komma framlägga.att

De åtgärder företag, hushåll, deponi- förbränningsanläggningarochsom
vidtager, till följd skattenavgiften samhällsekonomisktär motiverade ochav

i de flesta fall samhällsekonomisk vinst. Sammantaget innebär dettager en att
den föreslagna skattensavgiftens storlek, i någon politisk pris-om

sättningsmodell, riktigär kommer det föreslagnahär styrmedelspaketet med
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vinst. Men detsamhällsekonomisk ärsannolikhet ävenmycket attstor enge
styrmedel. Attföreslagit bukettutredningenunderstrykaviktigt att avatt aven

tillofelbartavfallsskatten-avgiften ledervälja den grönadenna enbart t.ex. en
måluppfyllelse.lägre

nettodeponiskattavfallsskattavgift medersättsalternativenistället grönOm en
fråninbetalningarsinainledningsvis minskaskattskyldigadekommer att

skattenförutsatt500 Dettamiljoner kronor.till2 miljarder kronor attca
tidpunkt,vid1996. införsjanuari Om skatteninföres l att engenomen senare

minska.inbetalningarnaväljs, kommeromställningsperiod medvetet attlängre
skatteninbetaldadenefter ikraftträdandetkvittmöjlighetema kommerGenom

avfallsskatter-från med grönaskillnadminska. Tillytterligare systemetatt
isju årstatskassandirekt tillinbetalda skatter ettavgifter, går att stannautan

återbetalas.eventuelltoch därifrånmiljökontosystem

ellerönskar undantaintedeponiskatt,angivitstidigare måsteSom manomen
relativt låg.branschspecifika avfallet, hållasför detskattesatsanvända lägreen

ledakunnaeller branscherföretagfall för enstakaskulle ihög skattEn annat
statistikofullständigvilkakonsekvenser,oönskadetill samhället p.g.a.av

genomförande.utredningensidentifieras underkunnathar

innehållandestyrmedelspakettveksamtmycketutredningen detEnligt är ettom
50-procentigaaviseradetidigaretill denledanettodeponiskatt kommer atten

slutliga skatte-denRäknat påavfallsmängder.deponerademinskningen av
producerarhuvudsakiavfallsproducenterhushåll ochi formbetalaren, somav

mycketskattenhushållsavfall, kommermedjämförligtavfall är varasom
företagvissaidag betalas. Föravfallskostnadertill demåttlig i förhållande som

nettodeponiskattdockindustrideponier kananvänderidag enegnasom
kännbar.inledningsvis mycketvara

branschspecifikatryck på detrelativt hårdareinnebär dettaTotalt settett
medstyrmedelspaketföljerrivningsavfall. övrigtIochavfallet inkl. bygg- ett

för denredovisatstidigarekonsekvensmönsternettodeponiskatt det somen
avfallsskatten-avgiften.gröna

deponiskattinnehållandestyrmedelspaketslutligen gällerVad ett en ren
redovisadetidigarejämfört medskatteintäkterleda till högrekommer detta

kvittningalternativtåterbetalningenkla skälet någonskattealternativ det attav
producerarsärskilt deföretag,vissaaktuell. Förinte längre är som

få klaraskattekonstruktionen kunnabranschspecifikt avfall, kommer att
för vilkaföretagdettasynnerhet gällerIekonomiska konsekvenser.negativa

rutinerteknik ochsyftebehövlig, iomställningsperiod ärlång att anpassaen
deponiskattomhändertagande. Enavfalletsförprisbildentill den rennya

vadavfallsproducenterhosstyreffektha brasåledeskommer stora avseren
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produktion avfall. Däremot deponiskatten inga helst incitamentav tillger som
omvandla redan invägt avfallatt till avfallsråvara.

Ett styrmedelspaket med deponiskatt följer även den i övrigt det tidigareen ren
redovisade konsekvensmönstret, undantaget allt berör miljökonto inteatt som
längre aktuellt.är Också avseende detta styrmedelspaket är utredningen
tveksam till SO-procentig avfallsreduktionatt sker.en
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1 INLEDNING

1.1 Utredningens direktiv

I regeringens proposition prop. 199293:180, riktlinjer förom en
kretsloppsanpassad samhällsutveckling, anförs källsortering avfall äratt av av
central betydelse i arbetet med kretsloppsanpassa avfallshanteringen,att och att

avfallsbeskattning bör övervägas i syfte påskynda utvecklingenen dithän.att
Som följd härav bemyndigade regeringen 27den maj 1993 chefen fören
Miljö- och Naturresursdepartementet, tillkalla särskild utredareatt meden
uppdrag utreda vissa frågor rörande beskattningatt avfall.m.m. av

1993:681Som bakgrund till uppdraget i utredningens direktiv dir.anges att
den rådande situationen inom avfallsområdet inte står i överensstämmelse med
riksdagens formulerade målsättning och ambitionsnivå. Såväl hushålls- som
industriavfall förbränns och deponeras i skick, riksdagen iosorterat trots att
samband med behandlingen 1990 års budgetproposition prop. l98990:10Oav
bil. 16, bet. 198990: JoU 16, 198990:241rskr uttalat förbränning ochatt
deponering hushålls- och industriavfallosorterat i allt väsentligt börav
upphöra.

Utredningens uppdrag har varit föreslå åtgärder påskyndaratt som
utvecklingen minskade avfallsmängder, minskarmot användningen skadligaav
ämnen i produkter och leder till förbättrat omhändertagandesamt ettvaror av
avfall och restprodukter. Detta innebär utredaren skall:att

Analysera möjligheterna till ändamålsenligt0 nyttiggörandeett av
källsorterat avfall, återanvändning,t.ex. återvinning eller energi-genom
utvinning.

Utvärdera hur kommunernas tillämpning differentierade0 avfallstaxorav
påverkat källsorteringen avfall.av

Utreda förutsättningarna och effekterna olika0 sätt beskatta avfall.attav

Lämna förslag till den lagstiftning behövs.0 som

Av direktiven framgår det vidare utredningen även bör klarläggaatt
myndigheternas möjligheter i praktiken tillämpa föreslagnaatt regler, samt
utöva erforderlig tillsyn och kontroll. I utredningsarbetet skall ingåäven att
redovisa vilka konsekvenser, bl.a. kostnadssynpunkt, förslagen medförur som
för hushåll, näringsliv, kommuner och berörda myndigheter.

bilaga 1se
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förmålsättningövergripandesärskiltdirektiven betonas attI en
ochbegränsasskallfarlighet attochvolymavfalletsavfallshanteringen är att

princip börIförbättras.skalluppkommerändåavfalldetbehandlingen somav
i sistaenergiutvinning ochmaterialåtervinning,prioriteras föreåteranvändning

ochkomposteringinräknasmaterialåtervinning skall ävendeponering. Ihand
biogas.utvinning av

åstad-förmedel,viktigtkällsortering attärdirektiven ettiVidare attanges
omhänder-förbättratåtervinning ellerochåteranvändning ettökadkomma

omständigheterfinnsdetSamtidigt påpekasrestavfallet. somatttagande av
förkostnadernaomständighet ärsådan attutveckling. Ensådanmotverkar en
dedärmed ävenochlåga,behandling ärtillavfalllämna osorteratatt

avfallet.hanteringresurssnålkan görasbesparingar avmeragenom ensom
producentansvartill ökatincitamentdirektiven,enligtavfallsskatt kan,En ge

förforskningsarbetetutvecklings- ochfortsattapå detdrivaför att
ochavfallssnålfrämjaskallproduktutvecklingmiljöanpassad ny,som
förintresseökattillledakunnaocksåskattteknik. Enmiljöanpassad anses

förlösningar attutvecklingenpådrivakankällsortering nyaavsom
resursflödetavfalls- och attfrån samtmaterialåtervinnaochåteranvända

behandlingsmetoder.resurshushållandeutveckla

Utredningsarbetet1.2

berörda departement,medsamrådefterochutredningsarbetet,iTidigt
ellersärskildanågra styr-inte knyta expert-,utredningentillbeslutades att

utgjortsharutredningenkringgrupperingformellaendaDenreferensgrupper.
respektiveNaturresursdepartementetochMiljö-sakkunniga frånav

Finansdepartementet.

medavhållitsflertal möteninformationsinsamlingen hari ettledSom ett
Naturvårdsverkbl.a. Statensfrånavfallsområdetinomenskilda experter

Reforsk,StiftelsenRVF,RenhållningsverksföreningenSvenskaSNV,
Industriförbundet.Kommunförbundet och

kommakan attde intressenterinformation fråninsamlingUtredningens somav
till vilkahearings,fyraombesörjts viaövrigtiharavfallsskatt,beröras enav
bransch-ochåtervinningsbolagavfallsbolag,företag,frånföreträdare

kallade.varitorganisationer

förföreträdaremedavhållitsenskilda mötenflertalharDessutom ett
Skåne AB,Kemiavfall ivid bl.a.studiebesökmedsambandiavfallsbolag,
Göteborgs-ochkommunVarbergsRenållnings AB,SkånesNordvästra

Avfalls AB.regionens



bedömningentilltill bakgrundsinformationen,Ytterligare bidrag samt av en
gjortsuppvaktningarvia deerhållitskonsekvenser haravfallskatts somm.m.,

för olika och branschintressen.företrädare parts-av

utarbetasärskildauppdragitutredningen åtI följande frågor har experter att
underlagsrapporter:

Wiqvist.WeineAttachéer,Tekniskai USA, SverigesAvfallsskatter0

Industriellforskning inomförDifferentierade Stiftelsentaxor,0
Miljöekonomi, Kisch.Peter

VrijeBelgium,ofFlemish RegioninDisposal Taxes theWaste0
Alfons Beukens.Universitetet, Bryssel, Prof.

avfallsförbränningsanläggningar, Svenskafrån svenskaRestprodukter0
Bredin.Renhållningsverksföreningen, Helena

Nationalekonomiskakretsloppsgaranti,medFörlängt producentansvar0
Göran Skogh.Universitet,vid Lunds DocentInstitutionen
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ochinformationutredningen medbiståttNaturvårdsverketHärtill har
underlagsmaterial.

avgränsningar1.3 Definitioner och

1.3.1 Avfall

avfallbetraktasvad skallFråganAvfall inget entydigt begrepp.är somom som
brukareninnehavaren, användaren,besluttillnämligen direkt knutenär ett av

generellt avfallsbegreppet sägasfall. Rent kan dockenskilteller i varjeägaren
vilketkonsumtion,från produktion ellermaterialöverblivetomfatta allt

föravskiljautnyttja, sälja ellermotiverat självfinner detinnehavaren inte att
alternativt återvinning.återanvändning

sida,aktivitet från innehavarenskopplat tillAvfallsbegreppet såledesär somen
vederbörande bedömtfrån något,klart visar denne önskar kvittgöra sigatt som

följandedetta på sätt:mål uttrycktRegeringsrätten har isakna värde. ett

olikaaktivitet slagmänskligefterAvfall sådana ellerär rester somavav
sig.vill befria Ettdärförvarifrån hanfunnit onyttiga ochför honomägaren

viljeaktavfall förstavfall blirföremål sålunda icke i sigär utan avgenom en
2besittningsinnehavaren.något slag ellerägarenav

2 RÅ 1976:5
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vidareEtt begrepp restprodukter, vilket definierasär allt överblivetsom
material från produktion eller konsumtion. Restprodukter behöver intealltså
lika definitivt avfall, ha bedömts sakna bruks- eller nyttovärde.som
Restproduktbegreppet innefattar därmed såväl avfall olikaoch föroreningar,

returprodukter alt. vilkareturråvaror, tagits tillvara för återanvändningsom
alternativt återvinning. föroreningarMed restprodukter spritts såavses som

riktningmycket i användbarheten förändratsämne i oönskadett annat att

Av det sagda förstås de restprodukter betraktasägarenattovan som av som
avfall vid själva uppkomsten, kan någon ocheller vidav annan en annan
tidpunkt, betraktas returprodukt, vilken då tillvara fört.ex. tassom en
återanvändning eller återvinning. Härigenom reduceras det ursprungliga
avfallsflödet, för eventuellt bli föremål för återkommande återvinnings-att
aktiviteter i skeden, varigenom avfallsmängdema reduceras ytterligaresenare

Vid varje tillfälle avfallrestprodukter och behandlasupparbetas, kanosv. som
det naturligtvis förutom olika returprodukter och restavfall, äventyper av
uppstå föroreningar olika slag. Detta illustreras i figur 1.1.av

Returprodukter
Returprodukter

Produktio Returprodukter.

pr§::fer Avfall Avfall Avfall
;

Konsumflojq §

3 Föroreningar$
F5°r°igaFöroreningar

Fig. 1.1 Avfall och andra restprodukter

Utgångspunkten för föreliggande utredning primärtär föreslå åtgärderatt som
påskyndar utvecklingen minskade avfallsmängder. Enligt ovanståendemot
definitioner kan detta också uttryckas andelen restprodukterattsom som av
innehavaren betraktas avfall skall minskas. Detta kan principi endast skesom

olikapå två Antingen förebyggssätt. uppkomsten sådana restprodukterav som
inte kan betraktas något avfall.än Alternativt innehavarenannatsom ges
incitament betrakta uppkomna restprodukter möjliga själv utnyttja,att attsom
sälja eller avskilja för återanvändning alternativt återvinning. Eftersom
omvandlingen restprodukter till returprodukter förlustfri,sällan har deärav
förebyggande åtgärderna högsta prioritet.

3 Tekniska Nomenklaturcentralen Avfallsordlista 62, 1977TNC
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i dag bedömtsrestprodukterUtredningen behandlar således sådana varasom
sig med någoninte låter görasavfall. Av det sagda förstås emellertid dettaatt

varje enskilt fallrestprodukten iobjektiv precision, innehavarenutan att av
avfallsstatistik,redovisad vadtillfrågats följersina intentioner. Av detta attom
i somliga fall kanindustrin,gäller det branschspecifrka avfallet frånt.ex.
för möjliggöraavskiltinrymma restprodukter medvetet hållesäven attsom
emellertid i dessaUtredningen harupparbetning ocheller återvinning.senare

införa gränsdragningar ifall förinte gjort några omfattande attansatser nya
befintlig statistik.

betrakta avfallGränsdragningen mellan vilka restprodukter är att somsom
falltekniskt det i mångaföroreningar heller helt klar. Rent ärärresp.

detta följermöjligt och vice Avomvandla avfall till föroreningar attatt versa.
föroreningarvissa och vätskebundnamängder avfall uppkommer dåsom gas-

utspädningkoncentreras, ökad i nämndaockså kan elimineras genom en
försvarbartnaturligtvis inte betraktasmedia. Det sistnämnda kan sättettsom

utredningen i huvudsakminska avfallsmängdema. till kommerDettaatt trots
utesluta föroreningar ibehandla avfall i den traditionella betydelsen, dvs.att

den till filterkakor, slam eller andra kondensatmån dessa inte koncentrerats
bedömts avfall.som vara

avfall,För förbättrat omhändertagande restprodukter ochmöjliggöraatt ett av
i utredningensförebyggande åtgärder ändå uppstår, ingår dettrotssom

för utvecklingenuppdrag föreslå åtgärder påskyndaäven att motatt en
meningminskad skadliga i produkter I dennaanvändning ochämnen varor.av

föreliggande hanteringenföreligger koppling mellan utredning ochviss aven
Utredningen emellertid faller dessmiljöfarligt avfall. har inte funnit det påatt

utgångspunkter,lott problem från förebyggandebehandla detta änatt mer
utförligt iockså frågan har behandlatsenligt detta talarFör att enovan.

1992:45,utredning miljöfarligt avfall SOU SOUnyligen framlagd om
1992:141, proposition 199394:l0 kontrollregeringens bättreisamt om

miljöfarligt avfall.över

1.3.2 Avgifter och skatter

inte heltDistinktionen avgift skattmellan vad skall betraktas ärsom resp.som
för erhållandeklar. I allmänhet dock avgifter erläggasbrukar av en
kanmotprestation i form, till värdetnågon motsvaraansessom

inte likai allmänhet någonavgiftsbeloppet. För förväntaserlagda skatter
tydligt defmierbar motprestation.

tolkning,Inom miljöområdet avgiftsbegreppet givits bredarehar attgenomen
sinbetalningskollektivet i helhetofta återföring tillbetraktar somman en

tillräcklig. alltså inte någonenskild inbetalning behöverVarje motsvaras av
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bestämd motprestation, fysisk ocheller ochBilskrotningsavgiftenmonetär.
kväveoxidavgiften här belysande Som betecknasutgör exempel. skatt endast
sådana ekonomiska intäkterpålagor, tillfaller för allmännastatsbudgetenvars
ändamål. Den nedlagda förpackningsskatten, exempelliksom svavelskatten är
härpå.

regeringsformenI skillnad mellan skatter avgifter,görs och mellansamt
tvångsavgifter och frivilliga avgifter. Skatter får bara bestämmas lag,genom
medan avgifter får föreskrivas regeringen eller kommunen efterav
bemyndigande från riksdagen. Med skatt inte bara kallas skatt,detmenas som

mervärdesskatt eller inkomstskatt, avgiftockså det kallast.ex. utan mensom
för allmäntutgår ändamål och inte har karaktär bötesliknandeettsom av en

pålaga, arbetsgivaravgiften.t.ex.

avgift i regeringsformensEn mening således offentligrättsligbetalningär en av
karaktär, för vilken det allmänna tillhandahåller specifik motprestation.en
Syftar avgiften till intäkt inte specifiknågonmotsvarasen som av
motprestation, eller allmännasdet kostnader för tillhandahålla dennaattom
motprestation klart understiger avgiften, skall denna skatt tillbetraktas som en

analogiI härmed torde ekonomiska inom miljöområdetpålagorstaten. attvara
betrakta skatter, enbart delar intäkterna återförs till betalnings-som om av
kollektivet i form. Omnågon däremot intäkterna i sin återförs tillhelhet
betalningskollektivet betecknas inompålagan för utredningdenna somramen

Återföringavgift. direktkan ske återbetalning, indirekteller t.ex.en som en
kostnaden täcks för åtgärder betalningskollektivet givit upphovattgenom som

till eller dem.som gynnar
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BAKGRUND2

framväxt2.1 avfallshanteringensDen moderna

materialbiologiskthuvudsakfasta avfallet iI forna tider utgjordes det somav
till boskap ochMatavfallkunde cirkulera i de naturliga kretsloppen. gavs
tillverkadesoch redskaptill fordonhusdjur, från kläder och skorallt av

avfallsprodukter såsombeständiganaturmaterial ull och läder. Meraträ,som
metaller längeoch olikaGlashushållskeramik, tillverkades bränd lera. varav

smycken ochi prydnadsföremål,användesexklusiva material, i huvudsaksom
vapen.

avfallmänniskornas detutgjordeI 1800-talet växande städernade under eget
tillbidrog latrinetdjurens gödselTillsammans medproblemet.största

håll, i de lokalapå mångavillkor. gjordeundermåliga hygieniska Detta att man
Genom lokalarenhållning.bestämmelserordningsstadgarna, tog omupp
form.renhållningsansvarinitiativ samhälleligtbörjade således att taett

1869, dåför hela landet infördesGemensamma renhållningsbestämmelser en
år ävenrikets städer Någraordningsstadga för antogsantogs. ensenare

organiserad avfalls-sekelskiftet bedrevshälsovårdsstadga vidoch en
hanteringsverksamhet i alla städer.större

renhållningsverk, det blandades meddäri kalladeFekalier samlades så
Ävensäljbart gödningsämne.tilloch komposteradestorvströ gatusmuts,ett

lantbrukare. Matresternakomposterades och såldes tillaskor och stallgödsel
övriga hushållsavfalletsvinfoder. Från detångkokning tillanvändes efter

varefterlump, detmaterial ochanvändbartutsorterades allt somsom papper
utfyllnad eller eldadesblev användesöver upp.som

1900-talets naturliga kretsloppen.vid början, i deAvfallet ingick således, ännu
levnadsstandard, ökadföljt höjdgenombrott,Industrialismens av en

emellertidförpackningsanvändning komväxandevarukonsumtion och m.m.en
komplext avfall.alltmerflödensnabbt leda till alltmer enkelriktade ettatt av

och avfallet dumpadeslandsbygdenSophämtning infördes successivt även på
vanligt förekommande.förbränningpå bristfälligt anlagda tippar där öppen var

Återvinning krigsåren, och dåunderendastomfattning bedrevsnågon störreav
beredskapsskäl.av

hälft med1900-talets möttesDet alltjämt ökande avfallsflödet under senare
behandling. Det växandeochförstärkta insamling,insatser för transport

förbränning, vilket efter hand,deponeringsbehovet begränsades somgenom
energiutvinning.medföljd höjda energipriser, kombineradesav
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1970-taletsOljekriserna och den s.k. Rom-klubbens arbete kom under
innebära inför jordensinledning uppvaknande hoten sinande råvaru-att ett om

energitillgångar. Tillväxtens började diskuteras, liksomoch dengränser
avfallshanteringsstrategins långsiktig tillgångdåvarande oförmåga att trygga en

miljö- och kraftfullpå En statlig satsning på storskalignaturresurser.
återvinningsteknik inleddes 1970-talets hälft, förunderså attsenare
överbrygga dessa problem.

teknologiserade återvinningstekniken förmådde emellertid inteDen högt
säljbara Anläggningarna fickleverera returråvaror. ellerstängas, enges

betydligt blygsam i avfallshanteringssystemet. avsaknadroll I deras sågsmer
länge den storskaliga förbränningstekniken tilltalande behandlings-som en
lösning för avfall. sammansättning,blandat Bränslets heterogena samt
förekomsten kemikalier, givitbl.a. tungmetaller och har emellertid upphovav
till miljöbelastningseffekter.besvärande Efter häftigt uppblossandeen

1980-taletsdioxindebatt under mitt, vilken under period medförde ett stoppen
vidare utbyggnad, ifrågasätts alltjämt förbränningsteknikens lämplighet förmot

blandat avfall.

förEtt drag de åtgärder vidtagits enligt de allaärgemensamt attsom ovan,
tagit sikte effektivisera hanteringen behandlingenpå och avfallet,att utan attav
egentligen ifrågasätta dess uppkomst sammansättning.och De problem som
åtföljt dessa strategier, har under tid resulterat i intresse förökatett attsenare
vid förebyggakällan uppkomsten avfall, för kretsloppsanpassa desamt attav

tillverkas. utmaning för avfallshanteringenEn den moderna ärsomvaror
således resurshushållning, källsortering och slutna kretsloppatt anpassa som
förelåg vid seklets början, till det moderna samhällets behov samtav varor

bekvämlighetkrav på och hygien.

2.2 Avfallet i miljöpolitiken

tillgång2.2.1 Avfallet som

Moderna avfallshanteringsfrågor, inbegripet såväl förebyggande frågor som
återvinning och producentansvar, har allvar förekommit i miljöpolitiskapå den

1975:32debatten alltsedan arbetet med regeringens proposition om
återvinning och omhändertagande avfall.av

Redan i förarbetena till propositionen DsJo 1974:10 1974:11och DsJo
fastslogs hushållsavfall skall mtillgång ochatt ses som en resurs, vars
innehåll i möjligastörsta utsträckning skall återanvändas. Med undantag för
pappersavfall, iansågs det lämpligt dessa tillgångar skulle urskiljasatt
samband med behandlingen avfallet. För åstadkomma detta föreslogsatt attav
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skulle till50% anläggningskostnaden kunna utgåstatsbidrag med tillupp av
försöksanläggningar avfallsseparering. Vidare föreslogsför central att

till50% anläggningskostnaden skulle kunna utgåstatsbidrag med tillupp av
återvinninganläggningar för avfall.av

1975-1980 miljoner i statliga bidrag tillUnder perioden 256 kronorbeviljades
avfallsseparerings- återvinnings-uppförandet dussintal kommunala ochettav

återvinnings-anläggningar. Avsättningsmöjlighetema för de utsorterade
fraktionerna Härtill fraktionemadock i allmänhet begränsade.mycket varvar

konkurrenskraftiga, i förhållandealltför förorenade, och heller prismässigt
till jungfruliga fick och andraråvaror. Många anläggningarna stängas, gavsav

inriktning.begränsaden mer

tillgångarVid sidan förslagen, syfte tillvarata dede nämnda med att manom
propositionen främst förtyckte sig i hushållsavfallet, känd denärse

tillprincipiella producentens kom uttryck redangrundsyn rörande ansvar, som
i för det avfallutredningsdirektiven. Häri ansvaret attatt somangavs
uppkommer produktionen kunna hand miljö- ochvid skall påtas ettom ur

riktigt i första hand åvila producenten. Vidareresurssynpunkt måstesätt, att
det innan påbörjas, känt hur det avfallproduktionen bören vara vara somav

produktionsprocessen liksomär följd själva skall behandlas, hur denen av
färdiga sedan denskall omhändertas använts.varan

I själva propositionen framlades emellertid inga konkreta förslag till hur detta
tidigt formulerade skulle kunna operationaliseras. huvudsakproducentansvar I

hänvisning tillavfärdades frågan med hantering och omhändertagandeatt av
industriavfall befintlig lagstiftning.reglerades Omhändertagandet uttjäntaav av
produkter uteslutande kommunal angelägenhet och förslag ladesansågs vara en

renhållningsmonopolet.även för stärka det kommunalaatt

Den principiella grundsynen rörande producentens fastslogs underansvar
propositionen 1975:JoU 10, 1975:161,riksdagens behandling bet. rskr.av

dock lagstiftning eller andra infördes i syfte föranågon styrmedel attutan att
principen till konkret tillämpning.

2.2.2 Avfallet belastningsom

Till skillnad från proposition, slogs det i nästföljandei nämndaovan
avfallsproposition 198990:100, 16 fast ...avfalletprop. bil. alltutgöratt en

citatbelastning miljön. ändrade hållning detta uttryckstörre på Den gersom
för, inte erfarenheter, också denenbart resultat utan attett avvar av vunna
förebyggande uppvärderats riksdagensstrategin generellt hadesett genom

1988, miljöpolitikenbeslut propositionvåren med anledning regeringens omav
inför 1990-talet l98788:JoU 23, 373.198788:85, rskr. I dettaprop. bet.
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1990i avfallsproposition, betonades miljöpolitikenbeslut, liksom års syftaratt
till förebygga ntiliöstömingar sådanaoch där uppkommer begränsa dematt

återställa skadad miljö. Samtliga samhällssektorer utpekadessamt som
miljöproblem,ansvariga för förhindra uppkomsten för lösaatt samt attav nya

existerande.de redan

Riksdagens innebar anslutning till principen förorenarensbeslut också en om
betalningsansvar Polluter Principle, PPP. fastslogsPays Det kostnadernaatt
för minska miljöskadoma och åtgärda redan uppkomma skador, skall bärasatt

Vidare bedriverden orsakar eller har orsakat skadorna. denattav som som
miljöfarlig verksamhet för förskall kostnaderna sådana åtgärder somsvara
föreskrivs miljömyndighetema.av

Vad beträffar producentens för förebygga uppkomstenattansvar av
1990avfallsproblem, noterades i avfallsproposition principiellaårs denatt

1975grundsyn formulerades i proposition inte i praktiskårs omsattssom
handling. Avfallshanteringen hade därmed fått till avfallets faktiskaanpassas
karaktär och kommit förknippats med slutbehandlings-valetattsnarare av

med frågan förebygger produktionsavfall frammetod, hur ochän tarom man
produkter. Propositionen fastslog anledningmed härav, attrenare

producentansvaret hävdas starkare, ökad kontroll kemikalie-måste genom av
tillanvändningen, krav på utbyte miljöskadliga uppgiftsskyldighetämnen,av

kommunen och konsumenten utveckling företagsinterna material-samt av
balanser och miljövarudeklarationer.

Propositionens utfall, gäller ovannämnda frågor,vad blev skärpningen av
kemikalielagstiftningen, däribland substitutionsprincipen. Uppdragav gavs
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen utarbeta förslag till åtgärderatt
för begränsa användningen de hälso- och miljöskadliga Iämnen.att mestav
renhållningslagen infördes uppgiftsskyldighetregel rörandeen om
produktionsavfall. övrigt propositionenI resulterade i vissa åtgärder inom
förpackningsområdet och ökat förkommunalt avfallshanteringen,ett ansvar
inbegripande bl.a. upprättandet kommunala avfallsplaner.av

I linje med hållningen avfall ibelastning, underströks detäratt en
propositionen prioritethögsta måste till sådana produkt- ochatt ges
processändringar det möjligt dels minimera avfall,gör uppkomstenattsom av
och dels minska avfallets innehåll skadliga Det noterades detämnen. attav
främst inom industrin förändringarna förslagär måste ske. För de rörandesom
materialbalanser och miljövarudeklarationer, framlades för stimuleraattsom
dessa förändringar, aviserade dåvarande miljöministern tillåterkommaatt
regeringen förslagmed uppdrag utformningen.närmare utredaattom
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avfallför detproducentansvaretvidarefastslogspropositionenI somatt
Somkostnadsansvar.inkluderarocksåverksamhet, ettföljdtilluppstår av en

styrmedelekonomiskaföreslogsdettai utkrävandet attledett ansvarav
enligttillsynochtillståndsprövningskälutvecklades. Som attangavs

kontinuerligt minskaincitamentföretagen någrainte attMiljöskyddslagen ger
därförstyrmedel ansågsEkonomiskaavfallet.hosfarlighetenellermängdema

regleringen,administrativatill denkomplementeffektivakunna utgöra genom
utformningendirektadenteknik. Föravfallssnålochdriva fram avatt renny,

MEMiljöavgiftsutredningentillhänvisadesavfallsavgift,styrandesådanen
2.4.3.avsnittutförligt ibehandlasi1988:03, förslag ämnet meravars

16,198990:JoU rskr.bet.propositionenbehandlingriksdagensUnder av
avfallsområdet,påarbetet attdelmål för198990:241 somangavs

till slut-gåravfallalltmed sikte påutvecklaskällsortering bör att som
resurshållnings-frånmöjliggörkategorieri ettbehandling sorteras som

källsorteringsatsning påökadsådanomhändertagande. Enlämpligtsynpunkt
deponeringochförbränningtillledariksdagsbeslutetborde enligt att av

fr.o.m.upphöraskulleväsentligti alltindustriavfallochhushålls-osorterat
1994.

i kretslopp2.2.3 Avfallet

kretsloppsanpassadför199293:180 riktlinjerproposition ettRegeringens om
frånkaraktär,ändrademiljöproblemensiutgångspunktsamhällsutveckling, tar
ochtill regionalapunktutsläppenskildaorsakademiljöproblemlokala av

olikabl.a.tillknutnadiffusa utsläpporsakadeglobala problem varorsav
till detanslutningiproblemgrundläggandelivscykler. Ett som anges

utvinningfrånenkelriktad,materialhantering ärsamhälletssistnämnda är, att
utveckling krävshållbaravfall. Fördeponeringtillråvaror en meraavav

tillövergångmaterialhantering, dvs.cykliskpropositionenenligt enmeraen
kretsloppssamhälle.ett

tillämparsamhällepropositionenenligtkretsloppssamhälle ärEtt ett som
uthålligtpåutvinnsallt ettkretsloppsprincipen, vilken säger naturenatt ursom

omhändertasslutligtelleråtervinnasåteranvändas,användas,skall kunnasätt
skadas.ochresursförbrukning naturenmöjliga attminsta utanmed

miljöpolitiken skallriktlinje fördetKretsloppspropositionen att somanger
effektiviserainriktadebeslut skall attalla motgälla resurs-att vara

kretsloppssamhället.främjahushållningen och

istrategii denelementbärandeärförlängda producentansvaretDet ett som
föreslåsDetkretsloppssamhället. ettfrämja attförpropositionen utstakas att

principiellastadfästa denbl.a. förinförs,producentansvar attlagstadgat
1611975:JoU1975:32, betprop.riksdagenantagitshållning tidigare avsom
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och 198990:1OO bil. 16, bet. 198990:J0U 16, 198990:241.rskr.prop
Genom införa fysiskt och ekonomisktatt ett för producenten återtaattansvar
uttjänta produkter, skapas det, enligt propositionen, incitament för en
miljöanpassad produktutveckling. Ansvaret också ligga i linje medanses
principen förorenarens betalningsansvar.om

I propositionen föreslås producentansvaretatt successivt införs inom olika
produktgrupper och varuområden. I första hand skall detta ske frivilligagenom
överenskommelser, möjligheten införa bindande föreskrifterattmen anges
även.

Förutom det förpackningsutredningen SOU 1991:76 föreslagna producent-av
för förpackningar, aviseras iansvaret propositionen producentansvar tillatt att

börja med också kommer införas för skrotdäck,att bilar, plaster, och
byggnadsmaterial, på elektroniska och elektriskasamt produkter. Denna
utveckling, liksom dess interferenser med eventuell avfallsskatt behandlasen

utförligt i kapitelmera

Vad gäller metoderna för avfallets omhändertagande, det i propositionenanges
återanvändning i principatt skall prioriteras före materialåtervinning,

energiutvinning och i sista hand deponering. Med materialåtervinning avses
också kompostering, förutsatt materialet sedanatt går tillanvändaatt
exempelvis jordförbättrande ändamål. I valet mellan de olika metoderna bör
enligt propositionen den användas bäst hushållar med Dettasom resurser.

i de allra flesta fallantas innebära återanvändning väljs föreatt material-
återvinning, energiutvinning och deponering.

För ytterligare stimuleraatt utvecklingen kretsloppssamhälle, föreslåsmot iett
propositionen bl.a.:

Att kretsloppsprincipen får genomslag i kommunernas0 stort arbete för att
omsätta och konkretisera Rio-konferensens handlingsprogram 21Agenda
i lokala för hållbar utveckling. Frågan behandlasprogram iäven
betänkandet utredningen kommunernas arbete för god livsmiljöav om en
SOU 1993:19.

Att plan- och bygglagen SFS 1987:10 ändras0 så det klart framgåratt att
den syftar till främja god och långsiktigatt hållbar livsmiljö. För dettaen
ändamål har regeringen tillkallat särskild utredare 1992:104,dir.en
vilken också delbetänkandenpresenterat SOU 1993:94ett och SOUpar
1994:36.

Att miljökrav i ökad utsträckning ställs vid offentlig0 upphandling. Ett ökat
samarbete mellan Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och nämnden
för offentlig upphandling, föreslås i denna fråga.

54



klarärtill konsumenternaproduktermiljöanpassadeinformationenAtt om0
Regeringen harkriterier.genomarbetadevälbaserad påentydig,och samt

konsument-uppgift göra1992:04 medkommitté dir. atttillsatt enen
undersökauppdragbl.a.inbegripande attpolitisk ettöversyn, om

frågor.miljörelateradevidtagas ikanytterligare åtgärder

kemikalie-förvägledande ävenkretsloppsprincipen börAtt vara0
miljöskadligaochhälso-användningenochflödenakontrollen, så att av

hurrörandeFörslagsluts.resterande flödenminskas, ochämnen
kemikalier kan åläggashanterar attandraochimportörertillverkare, som

betänkandeiprodukt harför sinansvarsförsäkrade presenterats ettvara
1993:78.SOUMiljöskadeförsäkringsutredningenav

inomtransportsektorn,iskogsbruket,ochinom jord-åtgärderolikaAtt0
resurssnåltinriktasskallindustrinienergiförsörjningen och ettmot

enlighetibesluttill riksdagensbl.a.hänvisaskretsloppssamhälle. Här att,
SOUslutbetänkandeBiobränslekommissionensfrånförslagmed

användningökadfrämjandepå625 miljoner kronor1992:90, avsatsa av
jämförbaramiljömässigtavfallsbränslen ärdäriblandbiobränslen, som

viktigutpekasavfall ävenfrånBiogasbiobränslen.med som en
marken.återföras tillrestprodukter kanfrån vilkenenergikälla,

tillanpassningindustrinsunderlättaskallmiljöpolitikenAtt0
kapitel.nästföljandeutförligt ibehandlaskretsloppssamhället. Detta mer

utvecklingenindustriella2.3 Den

miljöskydd2.3.1 Förebyggande

kretsloppspropositionen,enligtskapas,åtgärdernaGenom de förslagna
samhälls-allaresurshushållning inomeffektivförutsättningarna för meren

skerindustrininomdetdetviktigtSärskiltområden. att envaramananser
energisnålaanvändningoch samttill förnybaraövergång processeravresurser

återvinning.återanvändning och

möjlighetunikaindustrins attnaturligtvis inte första gångenDetta är som
Iunderstryks.vid källanuppkomstförebygga miljöproblemens

vikten1975:32 betonades1975 attprop.avfallspropositionen från av
råvarormedsparsamhetinriktningmedutvecklasproduktionsmetoderna mot

198788:85propositionenImaterial.återvinning gång använtoch omav en
prop.avfallspropositionl990-årsliksom i90-taletinförmiljöpolitiken

tydligare,förebyggande ännuindustrins198990:100, bil.16, hävdades ansvar
sammanställning.vilket framgått dennatidigare av

55



På motsvarande betonadessätt i propositionen 199091:90 godom en
livsmiljö, industrins miljöarbete måste inriktasatt redan från börjanmot att
använda insatsvaror och produktionsmetoder inte skadliga effekter påsom ger
hälsa miljöoch i något led. Utredningen noterade det krävs produktionenatt att
sker på resurshushållande sätt, kommandeett generationers tillgång tillom

skall och bärkraftignaturresurser utvecklingtryggas, skall kunna kommaen
hela jordens befolkning till del. En utveckling teknikresurssnålmot mer
ansågs därför angelägen.

Signalerna från regering riksdagoch har således sedan länge varit både klara
och entydiga; skador på hälsa och miljö måste i första hand förebyggas vid

Dettakällan. ställer särskilda krav industrinpå och inbegriper ett attansvar
försöka förebygga uppkomsten avfall, från såväl tillverkningav som
produkter.

I kretsloppspropositionen många företag uppfattatnoteras de nämndaatt
signalerna, liksom marknadens i övrigt ökade krav på miljöanpassaden
verksamhet, och därför börjat utveckla miljöpolitik. På vissa håll haren egen
detta resulterat i systematiskt arbete för effektiviseraett resursutnyttjandetatt
och kretsloppsanpassa Det konstateras dock detta förebyggandeattvaroma.
och strategiska miljöarbete koncentreratår till några få storföretag. Den stora
majoriteten tillverkande företag behöver, enligt propositionen, ytterligareav
stimulans för isätta gång framåtsyftande miljöarbete.att ett

2.3.2 Materialbalanser miliövarudeklarationeroch

Vid sidan de åtgärdsförslag redan nämnts, dvs. producentansvar,om som
ekonomiska styrmedel, intensifierad kemikaliekontroll, utökad information till
konsumenter och miljöanpassad upphandling, föreslås i kretslopps-
propositionen företag skall upprätta materialbalanseratt och miljövaru-
deklarationer. Den direkta stimulans förebyggande miljöskydd ochav
kretsloppsanpassning dessa åtgärder medföra, konstaterades iocksåantassom
1990 års avfallsproposition.

I de nämnda propositionema framkommer med materialbalanseratt man avser
redovisning vilkaöver råvaror och andra kemiska produkter in igåren som en

produktion, hur mycket släpps hamnar i produkter eller blirut,som
restprodukter och avfall, inkluderat dessas kemiska sammansättning vadoch

dem.gör med Syftet fåär fram bättre kunskaper huratt ochman om manvar
kan begränsa materialflöden och uppkomsten avfall innehållsamtav varomas

miljöstörande ämnen.av

Miljövarudeklaratoner beskrivs modell för i skriftlig formattsom en
sammanfatta de miljörelaterade egenskaperna hos Genom miljö-en vara. en
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minskaincitamentkunnavarudeklaration de tillverkar attantas gesvaransom
vidtade använderdess liksominnehåll miljöskadliga ämnen, attsom varanav

kasseras.åtgärder för undvika miljöstömingar dennäratt

emellertid reellanågraInte propositionerna görsi någon de nämndaav
miljövarudeklarationeroch närmareförsöka föra materialbalanseransatser att

emellertid denavfallspropositionen antydspraktisk tillämpning. I atten
medtill regeringendåvarande för avsikt återkommamiljöministem hade att

uppenbarligenförslag åtgärderna, någotuppdrag utredanärmareatt somom
inte skett.

i själva verketmiljövarudeklarationer harFrågan materialbalanser och enom
utvärderadet uppdragRedan underlängre historia vadän attantytts.som ovan

Naturvårdsverketåtervinningsområdet,erfarenheterna avfalls- ochinom som
ocksåför åtgärder. Det kan1988, stöd dessaavrapporterade i juni framkom ett

för god1993:14 arbeteSOU kommunernasutredningennämnas att enom
imiljövarudeklarationerna verktyglivsmiljö, rekommenderar ett ensom

upphandling. I huvudbetänkandetstrategi för miljömedveten av
rekom-1993:27 rörande miljöbalk,Miljöskyddskommittén SOU en ny

införs.miljövarudeklarationermenderas likaså att

2.3.3 Standardisering

förhänvisas till den standardiseringsutvecklingI kretsloppspropositionen som
inom internationellasåväl nationellanärvarande inom miljöområdet,pågår som

utveckling enligt propositionen upphov tillstandardiseringsorgan. Denna ger
miljöhänsyn,möjligheternarad frågor, att garantera omen om

organisation finansieringmiljömyndighetemas arbetets ochroll, m.m.om
till regeringen medi sammanhanget återkommaMiljöministem aviserar att

myndigheter, for få dessa frågorförslag till berörda närmareuppdrag attom
belysta.

olikabehandlas utvecklas för närvarandeområde härMed koppling till det som
däriblandolika miljöledningsverktyg,för miljöledningssystem ochstandarder

förbrittisk standardför Enmiljörevisioner livscykelanalyser.och
för antalmiljöledningssystem år, ochi funktion sedan någotredanär ett

uppfyllermiljöarbetetcertifikat påutländska företag har utfärdatsdet redan att
EG förordningenstandardens krav. Liknande föreligger i denkrav antagnaav

199513 apriloch medmiljöledning miljörevision i företag. Frånochom
medbli i enlighetkommer företag godkändadet möjligt för attatt vara

angivnauppfyllerförordningens bevis på dendvs. erhållakrav, attatt ett man
intemrevision och offentligstandarden miljöledning,det gällernär

upphandling.
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Mycket talar för godkännanden eller certifikat slagdetatt av som ovan
nämnts, utfärdade ackrediteradnågon tredjeoch oberoende kommerpart,av

bli betydelsefulla dokument för verksamhet i alla kontakter med kunder,att en
långivare, försäkringsbolag och andra intressenter fäster värde på attsom
verksamheten hanteras på miljösynpunkt godtagbart sätt.ett ur

Det finns emellertid inte iså mycket den angivna standardiseringsutvecklingen,
Åpekar direkt avfallsminimering och kretsloppsanpassning. andramotsom

sidan torde systematiserat miljöarbete föreskrivsdet i standardema,ett av som
utgöra grundförutsättning för offensivt förebyggande miljöarbete skallatt etten
bli långsiktigt och effektivt integrerat i företagens övergripande styrfunktioner.

2.4 Ekonomiska styrmedel

2.4.1 Bakgrund

Den samhällsekonomiska teori ligger till för införandetgrundsom av
miljöavgifter och -skatter, finns utförligt redovisad debl.a. i slutbetänkanden

avgivits två statliga utredningar 1978:43i utredningen SOUämnet,som av
kostnaderna för miljövården MIKO, Miljöavgiftsutredningensamtom

MIASOU 1990:59. Föreliggande framställning koncentreras därför till en
redovisning de avfallsrelaterade produktavgifter införts. Vidareav som

de olika förslaggenomgås lagts fram rörande generella miljöavgifter försom
avfall. Slutligen speglas delar den tidensäven diskussion omkringav senare en
utvidgad användning ekonomiska styrmedel, också för sänkakunnaattav
andra skatter, s.k. skatteväxling.

2.4.2 Miliörelaterade avgifter och skatter

De ekonomiska pålagor införts i svensk miljöpolitik, med ellersom mer
mindre direkt hänvisning till olika avfallsproblem, förpackningsavgiften,är
bilskrotningsavgiften olikatvå avgiftssystem för batterier.samt

Förpackningsavgiften

Förpackningsavgiften infördes den 1 1973, med primäradet syftet attmars
bidra till finansieringen prisstopp vissa livsmedel. Avgiften tillpåett sattesav
10 öre förpackningarpå för konsumtionsfärdig dryck utom mjölk med en
volym 0,2 inte 3,0översteg liter. Dessförinnan hade docksom men
förpackningsrelaterade miljöproblem redan hunnit behandlas i statligatvå
utredningar.

1964-årsI naturresursutredning behandlades förpackningars miljöpåverkan
främst från nedskräpningssynpunkt. Särskilt pekade utredningen de problempå
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förknippade med nedbrytbara glas- och plastförpackningar.som var
Förutom åtgärder nedskräpning föreslogs därför ökad forskning ochmot att
utveckling borde inriktas framtagandet biologiskt nedbrytbaramot av
förpackningsmaterial

En bredare styrmedelsdiskussion förde kommittén för samhälle,ett somrenare
i sitt slutbetänkande SOU 1969:18 övervägde både förbud miljöavgifter.och
Utredningen fann emellertid skäl taladeövervägande dessabruketatt emot av
styrmedel inom förpackningsområdet. Utredningens bestående resultatmest
blev därför 1970 års renhållningslag, med bestämmelser kommunaltom
renhållningsmonopol, informationskampanjen Håll Sverige Rent.samt

Riksdagens skatteutskott, 1973 hade behandla fråganattsom enom
förpackningsavgift, noterade miljöpolitiska strävanden utgjordeatt en
förutsättning för dess införande. Genom avgiftsbelägga såväl engångs-att som
returförpackningar skulle uppnå dels förstärkning statsinkomsterna,man en av
dels höjning nyglaspriset och därmed skapa förutsättningar höjdafören av
pantbelopp på returglas. Det förväntades i sin leda till ökadtursenare
återlämningsfrekvens, vilket från såväl resurshushållnings- nedskräpnings-som
och avfallsynpunkt ansågs önskvärt.

Skatteutskottet underströk förpackningsavgiften borde betraktasatt ettsom
provisorium borde omprövas så den fyllt finansierasin uppgiftsnart attsom
prisstoppet för vissa livsmedel. Om avgiften därefter skulle bestå, enligtborde
utskottets mening fråga miljöpolitisk skattefråga.ännaturmera vara en av en
Som följd det sagda fick utredningen kostnaderna för miljövårdenav om
MIKO till uppgift utreda verkningarna förpackningsavgiften,att samtav
överväga det framtida behovet och utformningen särskildav en
emballageavgift. I särskilt delbetänkande dryckesförpackningar ochett om
miljö SOU 1976:35 föreslog utredningen höjning 10miljöavgiften frånen av
till 15 öre förpackning, införandet på samtliga förpackningarsamt pantper av
för vin och sprit. Härtill föreslogs avgift 5 dryckesförpackningaröre påen om
med 10mellan 20volym och cl.en

I utredningen 1980:13DsJo återvinning dryckesförpackningar,om av
behandlades frågan differentierad förpackningsavgift skulle ersättaom en ny
den tidigare avgiften. Följden blev också ökad differentiering, samtidigten

utredningen konstaterade pålagan enbart fiskal ochattsom naturvar av
rätteligen därmed borde betecknas skatt. Skatten på förpackningarsom en
avsedda för konsumtionsfärdig 8dryck till: för pantbelagdaöresattes

l Detta kan inte minstvärt anledningmed regeringen tillsattatt notera, attvara av en
särskild utredning med uppgift bl.a. belysa förutsättningarna ökadföratt en
användning biologiska råvaror inom förpackningsområdet dir. 1993: 124.av
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150,3 liter, öreunderförpackningar med volym10 förförpackningar, öre om
0,725 volymen översteg0,7 liter, och0,3 örevolymen översteg ommen

huvudsakligendvs.ellertillverkadeFörpackningarliter. papper,pappav
tidigare från skatt.liksombefriadesmjölkkartonger,

ochbetingat,ñnanspolitiskthandi förstainförandeFörpackningsskattens var
bedömtsflera gångerstyrmedel harmiljöpolitiskteffekterdess somsom

1990:85SOUslutbetänkandeFörpackningsutredningensSenast iobetydliga.
med allmäntochskulle bort ersättas ettdärför skattenföreslogs tasatt

ocksåblevförpackningar. Dettauttjäntaåtertagningförproducentansvar av
199293:66 aviseradespropositionfinanspolitisk attlinje och iregeringens en

1993.april månadvid utgångenslopasskulle kommaskatten att av

slopandet ävenmotiveradesringa effekter,miljöpolitisktFörutom skattens av
skattenfaktumaluminiumburkar. Detföråtertagningssystemet atthänsyn mot
kunnaengångsförpackningar, ansågslika hårtdrabbade returburkarna som

vidinkomstbortfallStatensäventyrades.återtagningssystemetleda till att
150 miljoner kronor.tillberäknadesavvecklingskattens ca

Bilskrotningsavgiften

målet1975, primäramed deti oktoberBilskotningsavgiften infördes att
tillinledningsvisuppgickAvgiftenlämnades iskrotbilarförhindra naturen.att

Fondmedlenbilskrotningsfond.särskildtill250 bil, vilket fördeskronor enper
särskild1976 utbetalningför1 januarifr.o.m.användes av en

skrotningsintyguppvisakunde300 till denskrotningspremie kronor ettsomom
föranvändes ävenFondmedlenbilskrotningsñrma. attauktoriseradfrån en

övergivna bilar.insamlingkommunalfinansierabl.a. av
År 300 kronor.bilskrotningsavgiften tillhöjning1988 beslöts en avom

500samtidigt till kronor.Skrotningspremien höjdes

1992. Samtidigtinfördes850 kronoravgiften, tillhöjningYtterligare aven
500 kronornivån påtidigareskrotningspremien, densådifferentierades att

14inomkontrollbesiktningvidgodkäntsbilaromfattaendast kom att som
tillpremienhöjdesgodkäntsbilarföre skrotningen. Förmånader senaresom

åstadkommadifferentieringdenna500 Syftet med1 kronor. att envar
avgasrening.med relativt sämreutskrotning bilarsnabbare settav

bilförsäljningenkraftigt under de årBilskrotningsfondens saldo steg som
1990. De230 årmiljoner kronortilluppgick fondmedlenökade. Som mest
premien,höjdakombination med denibilförsäljning,avtagandeårenssenare

tillavgiftenhöjningtillgångar. Denfondenskraftigt urholkatemellertidhar av
förhindra1993, inte kunnatharfrån 1 november att300 infördes1 kronor som

tiden inomminskadesmedel. Dessutomi detfonden idag står närmaste utan
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till nioinnan skrotning,kontrollbesiktningvilken ibilen måste godkändvara
månader.

antaleteffekt, i och medavseddBilskrotningsavgiften har i huvudsak haft att
upprätthållabidragit tillvidareskrotbilar i minskat. Systemet har attnaturen

delvispremiehöjningarnabilskrotningsbranschens lönsamhet, attgenom
följer ocksåbilägarna. Häravkommit tillfalla skrotama och inte attatt

bilägama tillutsträckning påverkai mindre kunnatpremiehöjningarna endast
bilskrotnings-också konstaterassina bilar i ökad takt. kanskrota Det attatt

till bil-drivkraftinte någonavgiften i dess nuvarande utformning ger
möjligabilarna, detförsöka miljöanpassa såproducentema mestaattatt av

återvinnas.ingående material kan återanvändas eller

tillkretsloppspropositionen och leddeSistnämnda iförhållande noterades att
nuvarandeföreslogs. Genomförlängt för bilarproducentansvar att

ochbiltillverkaretill förmån för däravgiftssystem avvecklas systemett
förekonomiskabilimportörer får det fysiska detsåväl att taansvaretsom
återvinnasinte kanmängden materialtillbaka uttjänta bilar, detantas att som

kommer minska.att

påMiliöavgift blybatterier

1980-talet företagetblybatterier organiseras sedan slutetInsamlingen av avav
inledandebyggdes och bekostades underReturbatt InsamlingenAB. upp en

19911 januariförsöksperiod från bilskrotningsfonden. Denmed medel
miljöavgift för Avgiftsbeloppetinfördes ändamålet.emellertid sattesen

40fr.0.m. 1993 höjas till kronorinledningsvis till 32 förkronor, att per
3blybatteri kg.med vikt överen

40blybatterier inbringar i runda tal miljoner kronor år,Miljöavgiften på per
Beslutkonto hos Riksgäldskontoret.vilket fonderas räntebärandepå ett om

slutbehandlings-berörda insamlings- ochtill iutdelning fondmedlen, parterav
i kombi-Miljödepartementet. utdelninginledningsvis En högleden, fattades av

iunder årresulterade dessanation med mycket insamlingsresultatgoda ett
kraftigt fonden.underskott i

till Naturvårdsverket,1992 fondmedlenFrån flyttades beslutanderätten över
kvartalsvisfördela devilka 1993 Returbatt ABi sin från överlåtit till atttur

emellertidinbetalda Naturvårdsverket kommermedlen till berörda attparter.
detfr.0.m. 1994 medlen, för1 juli delden innehålla amorteraattaven

beslutanderätten.tillsammans medunderskott övertogman

deklareradeMålsättningen 95% till Naturvårdsverketminst denär att av
Inledningsvisåtervinning.försäljningen förblybatterier skall insamlasav

1991 insamladesmarginal. Underuppnåddes denna målsättning med god som
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exempel 1,4 miljonernärmare batterier medan den deklarerade
miljöavgiftsbelagda försäljningen uppgick till ungefär 1 miljon. Förhållandet
förklaras blybatterier funnits upplagrade i samhället, liksomatt ute attav av
återtagningsprerniema höga och nybilsförsäljningen låg. Under årvar senare
har insamlingsresultatet försämrats något, följd sjunkande blypriser,som av
liksom fondens underskott och den därmed sammanhängande osäkerheten om
insamlingssystemets kostnadstäckning. Effekterna upplagringen torde ocksåav
efter hand ha avtagit. Fortfarande uppnås emellertid den fastlagda
målsättningen och miljöavgiften allmänt ha fungerat tillfredsställande ochanses
haft starkt styrande effekt insamlingpå och återvinning.en

Miljöavgift på småbatterier

Även för småbatterier och knappceller huvudsakligen för hemkonsumtion,
startades insamling 1980-talet.under Naturvårdsverkets första handlings-

1688SNV för 1983PM hanteringen batteriproblemet framladesprogram av
ioch regeringens proposition 198485:118 kemikaliekontroll behandladesom

frågan vidare. Resultatet blev den berörda branschen möjlighetatt attgavs
själva välja de medel och metoder ändamålsenligaansåg förmest attsom man

det fastlagdauppnå målet 75% reduktion tungmetallspridningen frånom av
batterier.

När det blev uppenbart det fastlagda målet inte skulle komma nås,att att
föreslog regeringen i proposition 198687:55 åtgärder miljöfarligamoten om
batterier, miljöavgift skulle för täcka kostnaderna förknippadeatt uttagas atten
med insamling baserad informationpå styrmedel. Jordbruksutskottet ochsom
riksdagen tillstyrkte förslaget, rekommenderade samtidigtmen en
komplettering med l98687:8.styrmedel bet. JoU ljusetIpant som av
sjunkande kvicksilverhalter i batterierna, avskrev emellertid Naturvårdsverket
det omedelbara behovet pantlösning.av en

Batteriavgifter kan enligt lagen 1990:1332 avgifter miljöfarligaförom
samhälletsbatterier för täcka kostnader för samla in ochtas ut att att

oskadliggöra batterier förbrukadeär eller inte längre Medanvänds.som som
miljöfarliga batterier slutna torrbatterier 0,025med än sammanlagtavses mer
viktprocent kvicksilver och kadmium 1989:74.SFS På basis deklareradeav
uppgifter debiteras tillverkare importöreroch avgift 23på kronor förkgen per
alkaliska batterier kvicksilveroxidbatterier,och 25och kg förkronor per
nickel-kadmiumbatterier. För den fördubblades och utvidgadestypensenare
avgiften i april 1992, då fast monterade batterieräven i inkluderades.varor
Ytterligare höjningar begärda för såväl avgiften kvicksilverhaltigaär på som
nickel-kadmiumbatterier.
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från importUnder 1980-talet betydande medelslutet inbringade avgiftenav
17 miljonerbatterier,och försäljning kvicksilverhaltiga alkaliska mestsomav

räntebärande konto hoskronor påår. Medlen placeradeärett
iRiksgäldskontoret, Naturvårdsverket. Till skillnad från falletoch fördelas av

till transportkostnader,blybatterier har medlen inte täckakunnat användas att
omhändertagandelagring. takt medendast information slutligt Iochutan att

batterier sjunkit fastlagdakvicksilverhalten i under detalkaliskamerparten
informations- tillförskjutits frångränsvärden, har behovet medelav

15 000 kvicksilverhaltigaslutbehandlingsområdet. För närvarande finns tonca
avgiftsnivån kommerbatterier i lager SAKAB, och vid den nuvarandehos

i småbatterifonden inteinbetalda avgifter befintliga medelsannolikt och att
kunna upplagringen skjutits framtiden.täcka de kostnader påsom genom

kvicksilverhaltiga batterier ocksåEn följd utvecklingen mindre är attmotav
småbatterifondensnickel-kadrniumbatterier föri dag står merparten av

intäkter. inneslutna fastökad konsumtion medI takt med av varoren
effektivare identifieringmonterade nickel-kadmiumbatterier och allt aven

ökat frånberörda tillverkare importörer, har avgifterna från denna sektoroch
1,5 1993. ytterligaremiljoner 1991 till 7,7 miljoner kronor Dekronor år
intäkterna försäljningen kvicksilverhaltiga batterierfrån är numeraav

200 000marginella, omkring kronor är.per

nickel-kadmiumbatterierDet angivna insamlingsmålet förstatsmakterna ärav
90% 30,199091:90, 199091:JoU 199091:73. Uppskatt-prop. bet rskr.
ningar gjorda emellertid betydligt insamlingsgrad, ellerpekar på lägreen

20%. medomkring problem noterades under regeringens arbeteDetta
kretsloppspropositionen lagstiftning återlämningspremieroch m.m.en om
förbereddes. propositionen sig emellertid handelnsberedningen åtogUnder av

alternativ organisation medorganisationer upprättaettatt, ensom gemensam
1995,före juli uppfylla regeringens insamlingsmål.syfte inom dvs.två år,att

Organisationen, Stiftelsen miljöfarligatagit för insamlingnamnet avsom
batterier åtagit sig budgetårsperiodSIMBA, också under innevarandehar att
insamla medel60% nickel-kadmiumbatteriema. Dede uttjänta somav

frånmiljöavgiften inbringar, överförsdessa närvarandepå batterier för
Naturvårdsverket informations- ochtill SIMBA för täckande av
slutbehandlingskostnader.

2.4.3 Avfallsavgiñens historik

MIKO,Redan för miljövårdenunder den utredning kostnadernarörande som
till följdtillsattes 1971, drabbar samhälletkonstaterades kostnaderdeatt som

tillupphovinte till fullo belastar demrestprodukter bildas,attav ger
1978:43SOU förordadesslutbetänkanderestprodukterna. I utredningens
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tillämpning miljöavgifter, vilkas huvuduppgift skullegenerellt ökad varaen av
få förorenaren hänsyn till de verkliga samhälleliga kostnaderatt att ta som en

verksamhet medför, för därigenom också tvingas förstörreatt ta ett ansvar
sina utsläpp.

1987I den särskilda utredning avfallet och miljön, regeringenom som gav
Naturvårdsverket i genomföra, fråganuppdrag behandlades återatt om
avfallsavgifter. finansiera främst forskning utveckling föreslogFör ochatt

i sin avgift tillNaturvårdsverket slutrapport det avfall gårpåatt tas ut somen
10deponering. En avgift kronor hushållsavfall och ickepå tonca per

branschspeciñkt inbringa 70 miljoneravfall beräknades kunna kronor perca
år, vilket Naturvårdsverket ansågs behovet.utgöraav

1990 1989902100, 16I avfallsproposition bil. uttalade sig dåvarandeårs den
miljöministem för ekonomiska i minskamycket starkt styrmedel syfte att
avfallets volym och farlighet. Riksdagens anledningbeslut med av

198990 16, 198990:241propositionen bet. JoU rskr. innebar också en
tillslutning till denna hållning.

Ett detaljerat förslag rörande avgiftskonstruktion, uppbörd och avgiftens
storlek, i SOU 1990:59 Miljöavgiftsutredningen.lämnades slutbetänkandet av
Förslaget baserades dels nämnda från Naturvårdsverket ochpå rapportovan

göradels på konsultrapport utredningen låtiten som

Miljöavgiftsutredningens förslag innebar i 50korthet avgift kronoratt en om
1992 påföras 25fr.o.m. skulle avfall deponeras kronorochton,per som per

på det förbränns. lägre avgiftssatsen vid förbränning motiveradesDenton som
förbränningsaskomamed skulle bli avgiftspliktiga vid deponering.att senare

En höjning avgiften förutskickades, år efter ikraftträdandet.tvåav

Undantag från avgiftsplikten föreslogs för miljöfarligt avfall, hänvisningmed
till kvantiteternade och de redan höga behandlingskostnaderna inomsmå detta
område. Betydande administrationskostnader motiveradeansågs inte medvara
hänsyn till de ringa effekter avgift kunde tänkas få. Undantag frånsom en
avgiftssystemet föreslogs inledningsvis för frånavfall gruvbrytning,även göras

och pappersmassatillverkning, metallurgiska svavelsyre-pappers- processer,
tillverkning, tillverkning mineralull tillverkning porslin ochsamtav av
keramik. Vidare föreslog utredningen avgiftsbeloppetavdrag med helaatt
skulle för följandemedges avfallsfraktioner:

avfall till materialåtervinning,går0 som

flisfraktion för förbränning,0 ren

Lidgren Lindhqvist Avfall Ekonomiska Förslag avseendeK, styrmedel.-
ekonomiska inom avfallsområdet,styrmedel 1989.
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oorganiska0 rena massor,

kompost, rötrester, avloppsslam liknandeoch organiskt avfall med0
godtagbar renhet, återgår till ekologiskt kretslopp,ettsom

avfall i övrigt används miljöriktigtpå sätt.0 som

Riktmärket för nämnda avdrag enligt utredningenborde avfalls-attvara
fraktionemas renhet och miljöpåverkan jämförbar med deär motsvarande
naturmaterialens.

Det föreslogs avgiftsmedlen skulle tillföras särskild fond, avfallsfonden,att en
och medlen i sin helhet skulle användas inom avfallsområdet. I första handatt
ansågs medlen behövas för stärka marknadsförutsättningarna inomatt
återvinningsbranschen, för understödja utvecklingen ökadsamt att mot
källsortering. Vidare ansågs medlen också kunna användas för initialt stödjaatt
uppbyggnaden nationella och insamlingssystem.pant-av

För inte skapa administrativ överbyggnad, föreslogs fond-att stor atten
förvaltningen skulle knytas till exempelvis den sektorsansvariga myndigheten,
Naturvårdsverket. Utredningen ansåg dock förvaltningen borde hållasatt
tydligt skild från verkets myndighetsutövande funktion. Beslut medels-om
tilldelning borde därför, enligt utredning, fattas särskilt tillkalladav en
delegation med bred och allsidig representation.

I regeringens proposition 199091:90 livsmiljögod konstaterades attom en
Miljöavgiftsutredningens förslag till avfallsavgift praktiska ochmött
principiella invändningar. Främst hänvisades till många remissinstanser inteatt

utredningens förslag tillräckligt utgöraunderbyggt, för kunnaansett att
underlag till konkret förslag. Regeringen stannade därför vid föreslåett att att
kommunerna skulle få utökade möjligheter differentiera avfallstaxoma, föratt

stimulera Samtidigtkällsorteringen. noterades dessaatt åtgärder skulleatt
kunna komma behöva kompletteras med ytterligare styrmedel, ochatt
regeringen aviserade i sammanhanget fortsätta sina överväganden,att om
ekonomiska styrmedel inom avfallsområdet skulle kunna utformas så, deatt
invändningar anförts Miljöavgiftsutredningens förslag kundemotsom
undanröjas.

Frågan avfallsavgiftemas införande utredningen SOUtogsom senare upp av
1991:76 miljön och förpackningarna. Utredningen hade i sin analys funnitom

avfallsavgifterna i Sverige låga, jämföratt är med andraom man
nordeuropeiska länder och med USA.delar Enligt utredningen stodstora av
det också helt klart relativt måttliga höjningar,även med hjälpatt av en
särskild avfallsavgift, skulle kunna ha styrande effekt.en
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förpackningsanvändning ochoch mål förbestämda kravFör uppnåatt
införande producent-förpackningsutredningenåtervinning, förordade ett av

fysiska dettaförpackningar. För den delenför uttjänta ansvaravansvar
insamling ochfördet kommunalaföreslogs upphävande ansvaretett av

föreslogsförpackningsavfallet. Förpackningsproducentemabortforsling av
återvinning. Föråtertagningekonomiska för ochfå detäven överta ansvaret

bibehålletföreslogsförpackningsavfallet inte sorteradesden del ettut,somav
kommunalt ansvar.

förpacknings-förordadenämnda åtgärdsförslagen,syfte deI kompletteraatt
avgiftssådanavfallsavgift. Man pekade här påutredningen statligäven en

ochmaterialreduktion, återanvändningstimuleramöjligheter ytterligareatt
materialåtervinning.

statligförpackningsutredningen skulle kunna talaVad enligt emot ensom
differentierafått möjlighetersjälvaavfallsavgift, kommunerna attattvar

kostnader. Alltjämt,in samtligaavfallsavgiftema, täcka relevantasamt att
självkostnads-agerande beskuretkonstaterades dock, kommunernasär av

miljöeffektekonomiskt för ökadSom styrmedel,principens tillämpning. ett
avfall.miljöavgift på Detutredningen införandeförordade således ett av en

iavgift bordeutformningen sådan övervägasansågs den närmareatt av en
särskild ordning.

199192:150, bil.1992 kompletteringsproposition prop.samband med årsI
199192:355 frågan1:12, 199192:JoU 24, bereddesrskr.bet. om

propositionenvidare.styrmedel inom avfallsområdet Iekonomiska attangavs
effekternaskulle i uppgift klarläggasärskild arbetsgrupp att enavgesen
styrmedel förlämplighet kostnadseffektivtavfallsskatt dessoch pröva attsom

påkällsorteringen. bedöma detta, liksom huröka För ettatt man
avfallsfraktionema,nyttiggöra sig de källsorteradeändamålsenligt kansätt

särskild kartläggning. menadeförordade Man ävenarbetsgruppen att enen
styrmedel inomutifrån andra ekonomiskaavfallsbeskattning måste bedömas

Vidare krävdesdifferentierade avfallstaxor.avfallsområdet, däribland en
inomEG:s arbeteeffekterna för svenskt vidkommandeanalys avav

avfallsområdet.

199293:180 kretslopps-riktlinjer förregeringens propositionI enom
föreliggandeunderlaget församhällsutveckling, fastlades slutligenanpassad

förslag,redogjorde för avfallskattegruppensutredning. Miljöministem här
grund förtillenligt liksom för de andra övervägandena legat attsomovan,

alternativai frågan. Bland diskuterades tvåtillsätta särskild utredare annaten
industri-möjligheter riksdagen angivna målet, såväluppnå det attatt somav

16,l98990:10O bet.bil.huhållsavfall källsorteras prop.skall
198990:JoU16, 198990:241.rskr.
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Den första möjligheten i propositionen låtaär Naturvårdsverketattsom angavs
utarbeta bindande föreskrifter rörande källsortering. I praktiken skulle detta
innebära kommunerna inte längre själva skulle haatt möjlighet föreskrivaatt

källsortering. I stället skulle det tillöverlåtas Naturvårdsverket centraltom att
föreskriva obligatorisk källsortering allt avfall i landets samtligaom av
kommuner. Genom sådant tillvägagångssätt åtminstone teoretisktett antogs,

den riksdagen angivnasett, målsättningen och ambitionsnivån kunna uppnåsav
inom relativt kort tid.en

I propositionen noterades emellertid centralt fattade beslut obligatoriskatt om
källsortering, kanske inte detär ändamålsenliga tillvägagångssättet förmest att
genomdriva det riksdagen beslutade avfallsprogrammet. Det huvudskälav som

härför, Sveriges kommuner alldelesär för olika, bl.a.att vadangavs var avser
det uppkomna avfallets mängd och sammansättning. Vidare varierar
möjligheterna till behandling och återvinning mellan olika delar landet. Somav
exempel de skillnaderna mellan storstad ochstora landsbygd, när detangavs
gäller hand avfall kompostering.att ta om genom

Anförda skäl talade enligt propositionen för källsorteringens utformningatt
måste flexibel och kunna efter lokala förhållanden. En centraltvara anpassas
föreskriven källsorteringsmodell har inte denna flexibilitet, noterades det.
Därför förordades, andra möjlighet för uppnå målen inom avfalls-attsom en
området, ekonomiska styrmedel, iochatt synnerhet avfallsbeskattning,en
borde övervägas.

På basis den förda diskussionen, klargjorde slutligen miljöministern sinav
avsikt begära regeringens bemyndigande tillsättaatt särskild utredare föratt en

belysa lämpligheten olikaatt beskattningsaltemativ och lämna förslag tillattav
den lagstiftning erfordras.som

2.4.4 Den fortsatta användningen ekonomiska styrmedelav

I särskild bilaga 1994till års finansplan prop. 199394:100, 1.4bil.en
redogör regeringen för sambanden mellan miljö och ekonomi, de goda
erfarenheterna miljörelaterade skatter avgifter,och den utvidgadesamtav
användningen ekonomiska styrmedel detta tillsammans bör föranleda.av som

Inledningsvis pekas ekonomikommissionenspå slutsats, den effektivasteatt
metoden för undvika konflikter mellan ekonomisk tillväxtatt och miljöhänsyn,
är använda ekonomiska styrmedel SOU 1993:16.att Det finnsdetnoteras att
många områden där sådana konflikter föreligger och i detta sammanhang
påpekas det grundläggande problemet resursanvändningen i samhället tillatt
övervägande del linjärär Under tillverkningsprocessenen process.
uppkommer olika avfallsprodukter, och slutligennär bliranvänts ävenvarorna
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påpekas detpropositionenI atteller deponeras.förbrännsoftastavfallde som
energianvändningenochförutsättertillväxtekonomiskuthållig att resurs-en

iåteranvändskretslopp ellernaturligaåterförs iavfalleteffektiviseras och att
produktionen.

redanavgifterochmiljörelaterade skatterdeerfarenheternagällerVad somav
1994:33 visarutvärdering Ds atttillpropositionenhänvisarinförts, somen

förkostnadernaadministrativaoch devarit godagenerelltstyreffektema sett
pålagorvissa är rentDet konstateraskontroll låga.insamling och att av en

erhållaskallförprimärtbeskattningen skerdvs. statenñskal attnatur,
iutvecklingensyftetfallandra ärskatteintäkter. I att styra enmera

styrandesåväl deninnehållermiljöskatterflestariktning. Demiljöanpassad
omfattning.i olikañskala komponentendensom

fördelarstyrmedlensekonomiska gentemotdevidare påPropositionen pekar
tillstimuleramöjlighetendettagällerregleringar. Främsttraditionella att

med tidigarehushållningliksomåtgärder,miljöförbättrandekontinuerligt en
pålagorkvarståendeeventuelltGenomicke prissatta attnaturresurser.

väljaför köparenincitamentvarupriset, skapas även attinkluderas i mer
förloratharegleringar alltmeralternativ. Sammantagetmiljöanpassade anses

ärmiljöproblemdebegränsagällerdetsjälvklara platssin när att som
varuflöden.livsstil ochsamhälletsmodernaförknippade med det

andraochmiljöskatterförförutsättningarföljandepropositionen attI anges
iframgångsrika inslagochfungerandestyrmedel skall utgöraekonomiska

miljöpolitiken:

preciseras.skatteskyldiga skall kunnalämpligEn grupp

ändamålsenligtentydigt ochpreciseras påskall kunnaskatteunderlaget ett
sätt.

godtagbartpåkontrollerasredovisas ochkunnaskatteunderlaget skall ett
sätt.

betalas.skalloch hur skatternaprecisera närUppbördsregler skall kunna4.

pekarpålagor,miljörelateradetillämpningenden fortsattaVad gäller av
i förstadels sådanaskillnaden mellanprincipielladenpropositionen på som
sikt kanpåsådanaeffekt och dels ävenstyrandehand avsedda haär att somen

Denandra skatter.möjligt sänkadetgörstatsfinansiellt bidrag attett somge
skatteväxling.föri propositionenkallasåtgärdandra typen av

viktenpropositionenstyrmedel, understryker attekonomisktOavsett avtyp av
avgiftenhärframhållslyckat exempelSomtotaltinte höjsskattetrycket sett. ett

gradhögåstadkommitharkväveoxider. Dennautsläpppå avenav
helhetbetalningskollektivetförskattetrycketsamtidigtmiljöstyming, somsom
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behållits oförändrat återförts till effektivamedel deinbetalade mestattgenom
producentema. konkurrenssnedvridning föreligger,I synnerhet risk förnär
rekommenderas återföring tilldet i propositionen meddenna typ systematt av
betalningskollektivet övervägs.

När det gäller propositionen viss tveksamhet införskatteväxling uttrycker en
det långsiktigt Skatteväxlingens grundtankehållbara i utveckling.sådan ären

flera miljöskadliguppnå mål samtidigt, nämligen dämpningatt en av
verksamhet vilketoch skattesänkning andra områden,på sammantageten
skulle propositionen emellertid dessakunna öka sysselsättningen. påpekasI att
mål kanske inte uppfylla samtidigt.går att

En miljöskatt följdmed stark styreffekt urholkar snabbt skattebasen, med att
intäkter minskar. miljöskatt styreffekt leder andra sidan inteEn åstatens utan

till några positiva miljöeffekter. Slutsatsen det med hjälpär svårtäratt att av
miljöskatter uppnå förbättrad miljö och samtidigt säkerställa denen
finansiering propositionenkrävs för kunna sänka skatten på arbete. Iattsom
fastslås sammanfattningsvis eventuell skatteväxlings konsekvenser föratt en
ekonomi och sysselsättning helhet oklara. parlamentarisk utredningEnärsom
har därför tillkallats för belysa dessa frågeställningaroch andraatt
dir. 1994:11.
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3 AVFALL

3.1 Avfallsmängder behandlingsformeroch

3.1.1 Inledning

Riksdagen 1990 miljöpolitiska med det övergripandemål syftetantog attnya
minska avfallsmängderna. Samma kommunerna ökat förår gavs ansvar
avfallshanteringen och fram obligatoriskaskall arbeta avfallsplanernumera
med uppgifter åtgärder för avfalletsminska mängd och farlighet. Enligtattom

lägesrapportl 1992för juni 10konstaterade Naturvårdsverket endastatten
planer hade inkommit till verket, samtliga kommuner skulle klaraattmen vara
före 1993.utgången av

Detta till det fåär mycket svårt rättvisande bildtrots att en av
avfallsmängdema i Sverige. förDet enbart den del avfalletär av som
omhändertas i kommunal regi det går med någon nämnvärdattsom
noggrannhet bestämma riktigade mängderna. Den aktuella samladeatt mest
statistiken hushålls- och industriavfallöver omhändertagessom av
kommunerna 1990.från statistikär Ny utkommer från SCB först under våren
1995. Samtidigt vi de metoder och ständigt utvecklasvet att system,nya som
för förebygga och behandla avfall, bör ha inneburit mängderna gåratt att som
till deponi minskat. Av detta skäl och för få med uppgifter detatt om
branschspeciñka avfall behandlas och deponeras internt industrinsom av
kommer SCB-statistiken 1990från i vissa delar kompletteras med statistik från
olika utredningar och branscher.

3.1.2 Avfallsmängder

Statistiken de svenska avfallsmängdemaöver är mycket skiftande kvalitet.av
Uppgifter den del avfallet insamlas ocheller omhändertages iom av som
kommunal regi har sedan antal insamlatsår Renhållningsverks-ett av
föreningen och under de Statistiskaåren Centralbyrån. Kvalitetensenaste av
på dessa uppgifter får bedömas god.i Denna statistik, ocksåsettstortsom som
inkluderar del avfall läggs privatägda tippar, omfattar följandepåen som
avfallsslag:

hushållsavfall, dvs. grovavfall,köksavfall, pappersavfall0 sopor, m.m.
från hushållen eller kontor, handel industrier,och

Naturvårdsverket, Kommunal avfallsplanering juni 1992,Lägesrapport SNV-
4140-1.Rapport
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rivningsavfallicke-branschspecifikt industriavfall inklusive bygg- och0
schaktmassor,samt

reningsverk enskildaslam från kommunala och från brunnar,0

parkavfall,0

latrin,0

energiutvinning slagg, rökgasreningsprodukter.avfall från askor och0

3,2 hushållsavfall. Av detta1990 i kommunal regi miljonerinsamlades ton
0,4 återvinning. befolkningen innebärlämnades miljoner till Utslaget påton

329 invånare återvinningen.uppkom kg exkluderardetta detatt per om man

1985 ochregistrerade avfallsmängdernaDe enligt Statistiska Centralbyrån var
tabell1990 följandeenligt

1985 1990 tonAvfallsslag ton
2002 860 600 3 191Hushållsavfall

100107Parkavfall

500624Avfall från energiutvinning 702 400

500l 088Från reningsverk TS halt 20%Slam kommunala
3005 % 117Från enskilda brunnar TS halt

700426 600 855Industriavfall 5 4
600rivningsavfall 579 100 1 193bygg- och 1Därav
3002 430 800 1 711schaktmassor

200216Miljöfarligt avfall

industri-1990 hushållsavfall, icke-branschspeciñktTabell 3.1 Avfallsmängder i Sverige -
avfall m.m.

respektiveIndustrins avfall delas ofta in i branschspeciñkt industriavfall icke-
redovisadeindustriavfall. i ovanstående tabellbranschspecifikt Det

industriavfallet huvudsak icke-branschspecifikt avfall. bransch-i Detär
likartadspecifika i mängder med någorlundaavfallet uppkommer stora

1988sammansättning i industrins I siffror sammanställda underprocesser.
industriavfallbranschspecifiktföljande mängderanges

2 regi 1990, StatistiskaCentralbyrån Avfall och återvinning i kommunalStatistiska
28 9201.meddelanden Na SM

3 199293:Avfallet miljön, 1988, citerad i 100 Bilaga 15.SNV och Prop.

72



ÅteranvändningBransch Avfallsmängd Deponering eller annnat
1000 tonår tonåromhändertagande 1000 %

tonår1000
Järn- och stål l 300 800 500 38

Gruvindustri 28 000 00021 0007 25

Skogsindustri 8 100 2 600 5 500 68

Livsmedelsindustri 3 100 200 2 900 94

Övriga 500 500 -
Summa 41 000 25 100 15 900 39

Tabell 3.2 Branschspeciñkt industriavfall enligt Avfallet och miljön, 1988

Naturvårdsverket i Miljö 93 följande mängder för det branschspeciñkaanger
industriavfallet.4 Samma uppgifter har också översänts till utredningen från
Naturvårdsverket.

Bransch Avfallsmängd 1000 tonår
Järn- och stål 1 800

Gruvindustri 24 000

Skogsindustri 7 500

Livsmedelsindustri 2 600

Summa 35 900

Tabell 3.3 Branschspeciñkt industriavfall enligt Miljö 93.

En något indelad uppställning olika former branschspecifiktmera av av
industriavfall i utsträckning deponeras återfinns i interntstor arbets-som
material på Naturvårdsverket. Några huvudgrupper, i betydelsen avfallsslag
med avfallsmängder branschspecifikt industriavfall,stora återges i 3.4.tabell I
tabellen endast sådana avfallsslag totala årligaupptas mängd överstigervars
10 000 Dessutom finns i materialet antal mindreton. mängder skildaett av
avfallsslag från olika branscher tillsammans 45 000utgör ton.som ca

SNV Ett miljöanpassat samhälle, 4234, 1993.Rapport
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DeponeratmängdTotalAvfallslagBransch
tonårtonår 10001000

4646BypassdammByggmaterialindustri
1015FilterstoftFerrolegeringgerk
2020SandGjuterier

871GlasmaterialGlasindustri
0001818 000GråbergGruvindustri
5002150021Sand

1717GummiGummifabriker och
1616IndustrisoporLegummering
68110Filterstoftstål-,Järn-,
1483Glödskalmanufakturindustri
9595Industrisopor
78107Metallhaltigt slam
4444Metallhydroxidslam

515Slipspån och mull
441660Stålugnsslagg

3939Tegelskrot
019Biologiskt materialLékemedelstillverkning

222222pappersindustn Aska,ochMassa- sot
9999Industrisopor

557557Organiskt slam
2 1982 198renseriavfallBark—och

383383Mesa
1212Mälderiavfall
9393Returñberavfall
1316ljxggavfall o.dy1.Mineralullsindustri
8190mineralullsavfallOhärdat

Gipsj 392392industriOorganisk kemisk
Övrigt 8690oorganiskt slam

1212FilterstoftPrimära metallverk
512Metallhaltigt slam

Övrig 270270slagg
Övrig 319slaggmetallverksekundära

355355Aska,Sågverk sot
736736renseriavfallBark och

Avfallsslagutsträckning deponeras.industriavfall iBranschspeciñktTabell 3.4 storsom
000 tonår.10med änmer

förosäker källa3.4 myckettabell är attmåste dock konstaterasDet att en
Utredningen harbraschspecifikt avfall deponeras.mycketbedöma hur som

3.2-3.4 medenligt tabellernauppgifternakompletteradärför försökt att
BolidenGruvindustrin i formbranscherna.berördafrån deinformation av

5 uppskattades.avfallsmängdemai Sverige sedanupphörtharFosforsyratillverlcningen
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Mineral AB och LKAB har till utredningen inkommit detaljerademed
redogörelser för restproduktmängderna och deras hantering. 3.5I tabell
redovisas översikt detta material.en av

Företag Avfallsslag Restproduktmängd
1000 tonår

Boliden Mineral AB Gråberg 10 000 00015-
Anrikningssand 15 000 16 000-
Deponerat efter smältning 30

LKAB Gråberg 0008

Anrikningssand 0002

Från beh. stoftbåxande gasflöden 100

Från gasreningsanlåggningar 10

Bygg- och dvningsavfall 46

Tabell 3.5 Restprodukter från gruvindustrin.

Även gjuteribranschen har tillställt utredningen speciell information om
restprodukthanteringen inom branschen. De i detta material angivna
restproduktmängdema 3.6.återges i tabell

avfall i 1000 ton
Sand 150

Stoft 15

Slam 26

Slagg 30

Spån 11

Brännbart 10

25

Tabell 3.6 Biprodukter och avfall från gjuteriindustrin.

Jernkontoret redovisar uppgifter från utredning utförd Naturvårdsverket.en av
Enligt denna producerades 1991 inomtotalt stâlindustrin 1700 000 ton
restprodukter. Jernkontoret påpekar idock detta material är mängdenatt
stålugnsslagg och masugnsslagg troligen baserad på uppgifter som avser
mängden slagg innan den förekommandenormalt efterbehandlingen. Denna
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tillåterföringdirektföravskiljsi slaggenmaterialmetallisktinnebär att
mängdentotalablirsåtill dettahänsyn tasDet sägsstålugnen. att om
000450masugnsslagg550 000 och ton.stålugnsslagg400 0001 tonton varav

deponerades1991förutredningenNaturvårdsverketsenligtpåpekarMan att
1985utredning för årmedan Jernkontorets50%, angav000 eller875 ton ca

deponerades.restproduktmängden36%att av

utredningentillbrev merpartenipåpekar attSkogsindustriema massa-ett av
energi-förhuvudsakligenåteranvänds,restprodukterpappersindustrinsoch

restproduktermängdendeponeradeetc.. Denslambark,produktion lutar,
Detvolymen.totala10% denmindre äntilluppgåavfall avuppges

deponi hartillavfallmängdenför minskaansträngningama attkonstateras att
ipåpekasBlandår.under attskogsindustrin annatväsentligt inomökat senare

dockskerundantagenergi. Visstgenereringförutnyttjasall bark avprincip av
eftersomvintertidframför alltfabriksområdetinomhanteringenbarkspill från

itillbakaoftaFiberslamoch is.mängder tasföralltinnehållerdet stora grus
förnyttjas ävenBarkpannomabruk.tillsäljsalternativt annatprocessen

vilkenpåberorförbränningen är typframgångsrikHurförbränning slam.av
Askriktutformning.påförbrännasskaslam samt pannanssomav

friståendeVid deproblem.dock orsakakankemslamochpappersbruksslam
mängderMindrefastbränslepannor.inte någraoftastfinnspappersbruken

jordförbättringsmedel elleranvändsochkomposteras sombiologiskt slam som
utvinnsmaterialkomposteratocksåförekommertäckningsmaterial. Det uratt

livslängd.tippensutökartippar vilketgamla

försökochDiskussioneri dag.vanligtvisdeponerassvartslamAskor och
skogsmarkensmotverkaförbarkaskaanvändamöjligheten attpågår attom

sambandibortförsnäringsämnende t.ex.för ersättaförsurning och att som
spridasskasvartslamochbarkaskaförsök därtvåårigtEtturlakning.med sur

KopparbergsochGävleborgilänsstyrelsernainitieratsskogsmark harpåut av
återföring.ställning till sådanslutliginte tagitNaturvårdsverket har ännulän.

vägbyggnad.vidbärlagerslamaskaanvändaförsökocksåDet pågår att som
bildgod3.1tabellkonstaterasså kansammanfattas attovanståendeOm ger en

skallindustriavfalletbranschspeciñkadetSverigeavfall imängdema omav
icke-branschspecifikadetminskningkonjunkturberoendeEnbeaktas. av

underskettharivningsavfallet kanochbygg-specielltindustriavfallet och av
övergåendeeffekt kan natur.dennaår, avvarasenare men

vidskerkomposteringförbränning ochåtervinning,tillOm hänsyn somtas
isammanfattas3.1 deponerasi tabellmängdemaanläggningarna kan som

3.7.tabell
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mängdDeponeradDeponerad andelAvfallsslag
1000 ton%

1400100%Hushållsavfall deponering-
30025%förbränningdeponering från-

6565%Parkavfall

600100%energiutvinningAvfall från

80075%reningsverkSlam, kommunala

100100%Slam, enskilda brunnar

800190%avfallIcke-branschspeciñkt

2001100%rivningsavfallochBygg-

700100% 1Schaktmassor

9658mängdTotalt deponerad

icke-hushållsavfall,mängderdeponeradeuppskattningTabell Utredningens3.7 av -
branschspeciñkt avfall m.m.

försökaanledningfinns detindustriavfalletbranschspecifika attFör det
branschföreträdare. Detstatistik ochfrånuppgifternaolikasammanjämka de

3.8 detabell återgesosäkra. Iuppgifterflera ärkonstaterasmåste dock att
de branscherindustriavfall förbranschspecifiktsannolika mängdema som

avfall:mängderdeponerar betydande

DeponeratTotaltBransch
1000 ton1000 ton

000000-4235Gmvindustri

265Gjuteriindustri

500000-l500 17Skogsindustri

500-8004001Stålindustri

100Oorganisk kemisk industri

Övriga 200

000000-4537mängddeponeradTotalt

industri-branschspeciñktmängderdeponeradeuppskattningTabell 3.8 Utredningens av
avfall.
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3.1.3 Behandlingsformer

Bakgrund

Kommunerna omhändertog 3,2 miljoner 1990,hushållsavfall undertonca
1,4 miljoner fördes till 1,3deponering, miljoner till förbränning,ton tonvarav

0,4 miljoner återvanns papper och glas 0,07och miljonerton ton
komposterades. Fördelningen i visas 3.1.i figurprocent

%44

ÅtervinningI
13% I Kompostering

2 % D Förbränning

Deponering

41%

procent°Fig. 3.1 Hushållens avfallsmängder fördelade efter behandlingsformer i

Det betydligtär svårare kartlägga industriavfallet tillgåratt som
återanvändning, återvinning eller deponering eftersom det oklart hurär stor
mängd hand företagen själva. Bilden visarnedan dettassom om av
industriavfall 1990 omhändertogs i kommunal regi, dvs. ochbygg-som
rivningsavfall, jord- och schaktmassor ickebranschspecifiktoch avfall.

58%
ÅtervinningI

6%
Kompostering 0%I

FörbränningI89%
deponering

procent7Fig. 3.2 Industrins avfallsmängder fördelade efter behandlingsformer i

SCB, 28 9201.Na SM
SCB, 28Na SM 9201.
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Förutom redovisats insamlas ävendet hushålls- och industriavfall ovan,som
MFA-utredningens 1990miljöfarligt insamlades underavfall. Enligt ca

280 beskrivning000 Någonmiljöfarligt avfall för behandling. närmareton om
hänvisas tillhur detdetta omhändertas dock inte göraskommer att utan

nämnda utredning.

Kompostering

omfattning. Avi relativt litenKompostering behandlingsmetod användssom
2%. skullehushållsavfallet 1990 Procentsatsenkomposterades endast vara

Eftersomin.högre avfall komposterades i hemmen räknatsdetom som
intresset under år kan detför kompostering har ökat och fortsätter öka senare

främstkomposteras. Detberäknas allt högre andel avfall kommer ärattatt en
utbreddoch verksamhetenhushållens trädgårdsavfall komposteras är mestsom

i enfamiljsfastigheter.

industrier utnyttjarVid organiska avfallet från hushåll ochkompostering detav
koldioxid,komposten organiska avfallet bryts ned tillluftens och detsyre

och humus.vatten

Rötning

Rötning för behandla det organiska avfallet. Dennametodär atten annan
framförallt för avfall från industriermetod lämpar sig större t.ex.som

kräverslakterier kommunala reningsanläggningar, då metodenoch slam från
utvinnsavfall. Genom rötningenkonstant tillflöde mängderett storaav

elproduktion. blir det s.k.användas för och Kvarkan värme-metangas som
jordförbättringsmedel.rötslammet, vilket kan användas som

Avfallsförbränning

1992Idag 21 avfallsvärmeverk i Sverige underfinns det stycken som
energi, i allt i fjärrvärmenätenproducerade 4,4 TWh vilket väsentligt går utca

15%och det totala värmebehovet.där täcker ungefär av
År vilket1992 704 till anläggningarna,tillfördes l 775 bränsletotalt ton av
l 556 661 avfall, främstavfall. 219 043 bränsle än torv,ton annatton varvar

spannmålflis, skillnad mellan anlägg-träkross dockoch Det råder stor
ningarna användandet avfall respektivevad gäller fördelningen mellan annatav
bränsle. och rosteranläggningar.Man skiljer s.k. FB-anläggningarpå

Miljöfarligt 1992:45.avfall och riktlinjer, SOUansvar-
utredningenfrån konsultrapportMångdema i det här avsnittet hämtat denär som

förbrännings-Restprodukter från svenskabeställt från Renhållningsverksföreningen,
anläggningar, bilagase
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De FB-anläggningama tekniken fluidiserad bädd finns i landet,sex som
förbrände 1992 tillsammans 74 008 avfall. 32%Detta deton motsvarar av
231 271 bränsle användes i anläggningarna. Det avfall förbrännston som som
i FB-anläggningama och harär högre värmevärde det avfallänsorterat som
används vid rosteranläggningama.

De betydligt rosteranläggningama 652större förbrände 1 482sammantaget ton
avfall, 96%vilket den 544 430är sammanlagda tillförseln 1påosorterat av

bränsle Endast 4%år. bränsle.ärton annatper

En betydande skillnad mellan de två mängdär störretyperna att en
restprodukter uppkommer vid rosteranläggningama 382 673 vidtonår än
FB-anläggningama 21 218 tonår.

Restproduktema delas in

bottenaska rostergenomfall, slagg, sand och oförbränt,0 -
flygaska inkluderar förutom flygaska olika kemikalier kalk,t.ex.även0 -
fällningsmedel m.m.,

övrigt skrot, sand ochutsorterat cement, vatten.0 -
litenEn del skrot och återvinns, det pågårutsorteras mesta resternamen av

deponi. Genom olika tekniker och försöksverksamhet områdetpånya
undersöks möjligheterna i utsträckningstörre vadän idag,görsatt, som
använda askorna för vägbyggen.t.ex.

Avfallsdeponering

Totalt finns det 4000 äldre avfallsupplag varierande i Sverige.storlekca av
Många upplagen är stängda och dåligt kontrollerade, vilket innebär attav
utsläpp till mark, luftoch kommer fortsätta tidunder långvatten att en
framöver. Eftersom ingen kontrollerar upplagen finns det risk för otillåten
användning, varför finnsdet all anledning öka insatserna för förbättra deatt att
gamla upplagen. Enligt Naturvårdsverket bör främst inrikta insatserna påman

upplagen.urlakningen miljöfarliga frånämnen de gamlaav

1990 farms 400det deponianläggningar i drift, 200 iupplag,störreca varav ca
kommunal regi. De omhändertog 7 251 100 avfall. siffraNågon exakttonca
för hur många andra deponier finns och hur mycket deponeras påsom som
dessa anläggningar saknas.

Vid de anläggningar organiskt avfall skulle avfallet kunnatar emotsom
för bl.a. metangasutvinning rötning. totalaDensorteras ut t.ex.genom

1° vidareSe från avfallsupplagMetangas åtgärder för minska utsläppen, SNVatt-
4271.rapport nr
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tillanläggningarna uppskattasvidmängden uppkommermetangas som
27 avfallsupplagdet endast100 1990000 Vid beräkningarår.ton somvarper

bildades.den deponigasutvann metangasen ur som

vissakoldioxid ochförutom ävenDeponigasen innehåller metangas
199293:179 åtgärderpropositionregeringens prop.spårämnen. I motom

30% till årminska medbörmetangasutläppenklimatpåverkan målet attangavs
2000.

3.2 Källsortering

3.2.1 Inledning

för bättremycket viktigt medelKällsortering framhävtshar länge attettsom
naturresurssynpunktmiljö- ochfrånavfallet påkunna hand ettta om

försvarbart sätt.

avfallsproposition, underströks1990 årsmed anledningI riksdagens beslut av
i:källsortering såändamålsenligupprättadesbehovet det snarastatt enav

förbränning ochmålsättningmöjligt. Sommånga kommuner attangavssom
skulleväsentligt haindustriavfall i alltochhushålls-deponering osorteratav
måldetta1993. underlätta uppnåelsenFörupphört vid årslutet att gavsavav

föreskriva källsortering.befogenheterkommunerna ökade att

rådandeden dåemellertid,konstateradesI kretsloppspropositionen att
utifrånborde gällamed vadöverensstämmelsesituationen inte stod i som

förbränningomfattanderiksdagens pekades påbeslut. Det osorterataven
industriavfall.deponeringomfattandehushållsavfall likasåoch osorterataven

sighushållsavfall visat gånoteradesI propositionen även attosorteratatt om
avanceradanläggningar medacceptabelt iförbränna sättpå storaett

återanvändning ochkällsortering möjlighet till ökadreningsutrustning, så ger
avfalls-kretsloppsanpassaddifferentierad ochåtervinning samt meraen

föredra.ekonomiskt bordemiljömässigt ochbehandling både attvarasom
utnyttja detutsträckningi ökadExempelvis pekades möjligheternapå att

biogasutvinningförbiologiska avfallet för kompostering eller genomav
utnyttjagårrötning. fallet förutsättsI det rötrestema t.ex.attatt somsenare

jordförbättringsmedel.

vid källanmöjlighetenoutnyttjadeFör industriavfallet noterades den sorteraatt
brännbartsådantenergivärde. Ettmaterialbrännbart med högt rentut

fraktion, medbiologiskbortfalletindustriavfall skulle bl.a. kunna ersätta av en
enligtförgasas,ellerlågt i komposterasenergivärde, den mån denna ovan.
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Det kan konstateras propositionens förslag följer prioritetsordningen i denatt
hierarki för avfallsbehandlingsmetoderna angivits, dvs. återvinningattsom
skall prioriteras före förbränning ioch sista hand deponering. Som
återvinningsmetod räknas då kompostering,även eventuellt i kombination med
utvinning biogas.av

Det självklartär denna hierarki inte tillämpbar.är generellt Som exempelatt
förefaller det lika svårt bränna jord och schaktmassor, återvinna alltatt attsom
brännbart bygg- och rivningsavfall. Detta till har källsorteringen värdetrots ett
i sig, möjliggöra den metod bäst hushållar med kanatt attgenom som resurser
prioriteras för varje utsorterad avfallsfraktion. Bortsett från självklararent
undantag itorde detta de allra flesta fall leda till den angivnaatt
behandlingshierarkin tillämpas.

I anslutning till den diskuterade behandlingshierarkin, skall det inte
förglömmas förebyggande insatser har högre prioritet.ännu Härmedatt avses
åtgärder för vid källan förebygga avfallets uppkomst, med hjälpatt av rena
resurshushållande och avfallsminimerande produktionsmetoder. Genom att
avfall i tillverkningsleden förlust råvaror och energi,representerar samten av
maskin- och arbetstid, så förebyggandeär insatser ofta effektivitets- och
produktivitetshöjande, och därmed till fördeläven för ochlönsamhet
konkurrenskraft. Att angripa ineffektivpå produktionsapparatsymptomen en
med hjälp olika behandlingsmetoder, därför principielltär felaktigt längesåav
inte alla möjligheter till förebyggande insatser uttömda.är

Även nollavfall kan uppnås vid produktionen, så återstår emellertid ettom
Ävenpotentiellt avfallsproblem i de produkter tillverkas. här skall densom

förebyggande strategin företrädeäga framför slutlig behandling. Genom ett
förutseende val råvaror, vilka inte miljöskadligaär in i deutanav passar
naturliga kretsloppen, kan avfallsproblemmånga förebyggas. Detsamma gäller

produkterna redan ritbordetpå utformas så de håller längre och lättaärattom
i i delarsår kan återanvändas eller återvinnas.att ta Det sistnämnda ärsom

inte minst viktigt med tanke på många i dag ochäratt sammansattavaror
utformade så effektiv källsortering omöjliggörs.att en

I anslutning till det finnssagda det kanske anledning återknyta till deattovan
lärdomar drogs 1970-taletsunder massiva satsning på central sortering försom
återvinning. Under denna tid myntades bl.a. den Gi-Go-regelns.k. Garbage

Ävenin-Garbage-out. förekommande avfallssortering i modern tappningom
sker källan,närmare i hushåll fabriksgolvpå och byggarbetsplatsersamt

så denär nämnda regeln alltjämt relevant. De utsorterade återvinnings-m.m.,
fraktionema blir aldrig vad det inkommandeän avfallet tillåter villochrenare

verkligen försäkra sig problem- och förlustfri källsortering detärman om en
bäst inte producera avfallet från första början.att
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3.2.2 Pågående källsortering

Sveriges någonkommunerMed varierande effektivitet de flestapågår i av
frånskiljsfraktionerform material ochkällsortering, vilkenav genom

1993 visarundersökning gjordhushållsavfallet för återvinnas. En attatt man
käll-sorterings-i 22 286 infört något slagsendast landets kommuner inteav

utsorteringen tidningar, glas ochI de flesta kommuner omfattarsystem.
iglooscontainrar ochhushållens miljöfarliga avfall, många gånger attgenom

Effektiviteten i dessalämpliga platser.utplacerats på för ändamålet
insamlingsplatsemasinsamlingssystem funktion bl.a.självfalletär aven

stimulerar konsu-tillgänglighet åtgärderoch förekomsten andra somav
dessa platser.uppsökamenterna att

tidskrifter, vilka itidningar ochHögst återvinningsgrad uppnås för stort sett
papperstillverkning.förallt början har insamlats råvarasedan seklets som

Återvinningsgraden förkontinuerligt, fördecennier ökatunderhar attsenare
65%. till effektivitetentill En förklaring den höga ärnärvarande uppgå attca

kombinationtidningarna direkt vid hushållen, eventuellt iofta insamlas även
containers. glas, sådanamed central uppsamling via För utöveruppsattamera

enligt officiellförpackningar insamlingsgradeningår i uppgårpantsystem,som
miljöfarliga avfall i övrigtstatistik 45%. hushållenstill Hur mycket somca av

i fall, liksominsamlas Givet dock insamlingseffektiviteten dettaokänt.är är att
i funktionför restprodukter, första handde andra ärtyperna en avav

insamlingsförfarande, ambitionsnivå.servicegrad och

20-tal införtsNämnda visar det i landets kommuner harundersökning att ett av
källsortering. därför Härmedlångtgående systemsystem avses manmera

köks-förutom fraktioner försöker avskilja komposterbartnämnda ävenovan
grovavfall, brännbart avfall deponerbaroch trädgårdsavfall, rest-samt en

fraktion. utsorteringen fraktioner redan i hemmenTill viss del sker dessav
skrymmandeflerfacksindelade avfallsbehållare och fordon.med hjälp av
återvinnings-grovavfall insamlas härtill ofta vid centralaträdgårdsavfall och

i Wellpapp,uppdelning vitvaror, elektronikskrot,stationer, där vidareäven en
textilier avfallsbränsle ske.och kanm.m.

3.2.3 Erfarenheter och resultat

1991 ochEn källsorteringssystem har underomfattande utvärdering olikaav
1992 AB Borlängegenomförts Naturvårdsverkmed från Statensstöd samt

StockholmsEnergi, Renhållnings AB,Borås Gatukontor, Mellanskånes
Avfallsaktiebolag ochKommuns SkånesAvfallsförädlings AB, Sydvästra

Södertörns särskilt tillUtvärderingen har koncentreratsRenhållningsverk AB.

Miljö-Eko, 19932nr
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studera möjligheterna avfallet utvinna fraktioner för korn-att att ur rena
postering förbränning.resp.

Svenska Renhållningsverksföreningen har för projektets ledningansvarat samt
för samordning delprojektledare frånmed Institutionen för Konsumentteknik
vid Chalmers tekniska högskola, AB Borlänge Energi, iMiljökonsultema
Studsvik SydvästraAB och Skånes Avfallsaktiebolag.

Utvärderingens finnsresultat redovisade i innehållanderapportserie,en
huvudrapport och fem delrapporter, vilka utgivits såväl Naturvårdsverketav

Svenska Renhållningsverksföreningen. finns inte anledningDet här attsom
kortfattat sammanfatta deän bedömningar gjorts.mer som

Utvärderingen har i huvudsak omfattat olika för längre gåendesystemsex
källsortering, vilka ha stått modell för flertaletäven andra kommuneranses
där sådan sortering införts. De studerade införda Borlänge,ärsystemensex
Borås, Eslöv, Stockholm, Sydvästra Skåne Södertörn.och

Med frånutgångspunkt de resultat redovisats i projektets olikasom
delrapporter bedömningengörs det källsorteringssystem åstadkommeratt som
de lämpliga fraktionerna för både förbränning och biologisk behandling,mest
återfinns i Borlänge. Det här tillämpas innehåller följandesystem som
element:

Glas och lämnas vid någon kommunens mindre återvinnings-0 papper av
stationer.

Komposterbart brännbart avfall förvaras i behållare, vilkaseparata0 resp.
hämtas fjortonde dag med hjälp tvåfacksfordon.var av

Grovavfall lämnas vid någon kommunens sorteringscentraler.sorterat0 av
Särskild hämtning kan också beställas.

Trädgårdsavfallet komposteras i första hand hushållen själva, kan0 av men
också avlämnas vid sorteringscentraler.

För miljöfarligt avfall och skadligt avfall finns avlämnings-annat0
möjligheter vid såväl återvinningsstationer och sorteringscentraler som
vid lokala s.k. miljöstationer.separata

Kommunen härtill i avfallsplanen beredskap bygga de lokalaatt utanger en
återvinningsstationerna förmed kärl tömda förpackningar.

I Borås tillämpas något annorlunda modell, hushållenatt utsorteraren genom
komposterbart övrigt avfall i olikfärgade vilkapåsar, centralsepareras påresp.
optisk Härigenom befintligaväg. kan sopnedkast i utsträckning behållas,stor
samtidigt flexibeltär anpassningsbart till olika önskemål försystemetsom
källsortering. Exempelvis flerkan fraktioner frånsorteras för återvinning
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visargjordaBeräkningar attanvänds.färgi någonpåsaratt nygenom
avfallmängddenreducerakanteoretisktuformning, settnuvarandeisystemet,

tillmöjligheterutbyggda separatMed85%.medåtervinnagårinte att casom
producent-för förlängtföremålärförpackningar,bl.a.insamling somav

ytterligare.reduceragåtorde detta attansvar,
sig gåvisatinteharnämnda slaget,detkällsorteringssystemLångtgående av

utsorteradede iMånga systemenkostnadsökningar.införa avutanatt
14tillåtaGenomefterbehandling. attytterligaredessutomfraktionema kräver

ikostnadsökningarnaemellertidkanhämtningamamellanintervalldagars
hållasockså attkanKostnadsökningama genomnereinsamlingen begränsas.

insamlingsarbetet,ideltagaaktivtkonsumenterna attuppmuntras mer
trädgårdsavfall.ochköks-hemkomposteringökadinbegripande aven

kretsloppochåtervinningförsystemlösning3.2.4 En

långtgåendehurtillillustrationertjänakanexemplenovanståendeDe som
påanspråkhelst attnågradockbyggaskan utankällsorteringssystem somupp,
lokalatilllösningarallaSjälvfallet måstetillämpbara.generellt anpassasvara

tillliksomnäringslivsstruktur,boende-såvälgällervadförhållanden, som
utsorteradeförbehandlingsmöjligheterochavsättnings-förekommande

fraktioner.

införtvekatNaturvårdsverkettillskäletockså attsagda ärDet ovan
medsambandkällsortering. Iröranderådallmännautfärdamöjligheten att

ställningstaganden,Biobränslekommissionenstillunderlagframtagandet av
s.k.emellertidutarbetadesavfallsbränsle, enförbränningrörande utsorteratav

delvisuppenbarligenharDennakretslopp.ochåtervinningforsystemlösning
byggamedfärdiför kommuner attvägledning uppkommit tjänaatt som

källsorteringssystem.
industriavfallicke-branschspeciñkthushållsavfall,förkällsorteringssystemEtt

underlagnämndaiförslagetenligtbörrivningsavfall, varaochbygg-samt
3.3.enligt figuruppbyggt
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HUSHÅLL INDUSTRIER

l l l
ANNATBATEMFA SPECIALHER
AVFALL

l l l l l l
PAPPER TRÄDG.GLAS TRÄ METALL ANDRA RENAPAPP AVFALL FRAKTIONER

VÅT BRÃNNBARORG.
FRAKTION FRAKTION

DEPONI-
REST

avfallFig.3.3 Modell för sortering av

Avfallssorteringen huvudsyftennkan enligt denna modell indelas efter tre :

Att åstadkomma avfallströmmar till återvinningrenare behandling.resp.
De komponenter eller fraktioner är miljöfarliga eller innehållersom
miljöskadliga ämnen skall så långt möjligt Dettasorterassom ut.
miljöskadliga avfall kan sedan i sin beroende påtur, sammansättning,
behöva i ytterligare fraktioner,sorteras för möjliggöra effektivtatt ett
slutligt omhändertagande, vilket i vissa fall kan återvinning devara en av
miljöskadliga ämnena.

Att minska avfallsmängdema. Detta innebär utsortering deen av rena
material i avfallet vilka enkelt och effektivt kan tillvara förtas
återvinning eller form utnyttjande. I första hand gällerannan dettaav
fraktioner kan återföras materialråvara papper,som glas, etc.,som men
hit hör också bränslefraktioner från framför allt industri-rena bygg-samt
och rivningsavfall. Till denna hör dessutom fraktioner direktgrupp som
eller efter viss behandling kan återföras till naturligt kretslopp,ett t.ex.

från byggnation och rivning för utfyllnadsändamålmassor park- ochsamt
trädgårdsavfall efter kompostering. Den sistnämnda fraktionen kan med
fördel många gånger komposteras på fastigheten. Det bör särskilt
framhållas utsorteringenatt materialfraktioner förutsätterav rena att en

Naturvårdsverkets underlag till Biobränslekommissionen, 1992-05-15.
Naturvårdsverkets underlag till Biobränslekommissionen, Sorterat avfallsbränsle,
1992-05- 15, citerat från sidorna 4-6.
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marknad förfinnsdetochskeåteranvändning kanmeningsfull att en
ökaförväntasdärförkansorteringOmfattningen dennamaterial.dessa av

genomslagproduktutveckling,ändradminst beroende påtiden, intemed
styrmedel.olikainförandeåtgärderförebyggandeandra samt avav

plastprodukter.gälla förförväntasdettaSärskilt kan

tillförhållandeiinnebäromhändertagande. DettaAtt rättmot enstyra
i våranormaltvad ärsorteringsgrad ängåendelängredagsläget som
därvidAvfallet skaverksamheter.andraochföretagoch blandhushåll

behandlingssynpunkt.frånegenskaperutifrån dessfraktionerisorteras
ochmiljöskydds-utifrånbådedärvidbedömsbehandlingLämplig

flera,finnsavfallsfraktionemamångaresurshushållningsaspekter. För av
tidsperspektiv,i kortochkunskaperdagensutifrån sett ettåtminstone

sorteringssystemframtidauppbyggnadenVidmetoder.acceptabla ettav
liksomnaturressursaspektema vägalångsiktiga tungt,dock demåste
detlångt äravfallsbehandlingen såfrånutsläppenminskasträvan att

naturligatillmaterialåterföramöjligt. Attekonomiskttekniskt och
derasutnyttjaprioritet änhögredärför ha attmåstekretslopp

miljösynpunkt ochfrånske påförstnämnda kandetenergiinnehåll, ettom
lämpligt sätt.synpunktsamhällsekonomisk

behandlings-frånavfalletNaturvårdsverketskälnämndaAv attanserovan
framförfraktion gällerorganiskfraktioner;idelassynpunkt bör tre enupp

deponirest.bränslefraktion ochhushållsavfallet,allt enen
andravidhushållen ochialltid börorganiska utDen sorterassom

detbehandlas såböravfall uppkommer, attliknandeverksamheter där
kannäringsämnenamullbildande ämnen,i forminnehållet, samtorganiska av

medgerocksåmetoderhandi förstamarken,återföras till somgenom
metodfraktionen ärorganiskadenHemkomposteringenergiutnyttjande. enav

centralaersättakan aldrig förväntasstödjas, denochbör uppmuntras mensom
Även idagfraktionenorganiskaförbränning denbehandlingsmetoder. avom

tillupphovfraktiondennaacceptabelt sätt,miljösynpunktfrånsker på ett ger
förriskökadförbränningsprocesseni samtökad klorlastönskvärden

energivärde.och lågtvatteninnehållförsämrade förbränningsegenskaper g.a.p.
andelsåfraktionenorganiska stordock denFramför allt utgör aven

ställetmaterialutnyttjas iresurshushållningsskäl börhushållsavfallet denatt av
eller brännas.för deponerasatt

bygg-industri-framför allt samthushållsavfallet,Vidare bör det urmenur
detinnehållabränslefraktion. börDennarivningsavfallet,och utsorteras en

bränslefraktion. Dettarenredanavfall intebrännbara utsorterats somsom
materialåtervinning,förlämpatintepappersavfall ärinnebär förutomatt, som
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hamnar här olika plastmaterial. De brännbara materialen bör förbrännas i
högre grad vadän idag sker. De ersätter andra bränslen, olja och kol,som typ
vilket positivtär såväl miljöskydds- resurssynpunkt.ur som

Läggs organiskt material, plaster, i avfallsdeponit.ex. bryts dessaen
successivt ned och bildar Metangas är växthusgasmetangas. ären som
betydligt koldioxid.än Metangaspotent bildas i deponier kan baramer som
delvis uppsamlas för förbränning.

Förekomst deponigas och organiskt material i deponier den främstaärav
anledningen till de deponibränder ibland uppstår iäven välsköttasom -
deponier. Utsläppen luftföroreningar deponibränder är massiva. Detav genom
underlag för närvarande föreligger pekar på de samlade förorenings-som att
utsläppen räknade på årsbasis för flera viktiga föroreningar sannolikt är- -
betydligt större dessa deponibränderspontana än reguljärgenom genom
avfallsförbränning.

Av såväl miljöskyddsskäl bör därför varken den organiska ellerresurs- som
brännbara fraktionen deponeras. Genom inte föra dessa organiskaatt
fraktioner till deponi också mark för deponier. I regioner där avfalls-en sparas
förbränning inte är realistiskt alternativ tvingasett ändå deponeraman
bränslefraktionema.

Deponiresten utgörs material inte lämpadeär för återvinning harav som samt
sådana egenskaper de från behandlingssynpunktatt inte bör belasta den
organiska fraktionen eller den brännbara fraktionen. De flesta avfalls-
förbränningsanläggningarna förbränner idag huvuddelen deponiresten inomav

för givna miljötillstånd. På sätt förramen den organiskasamma som
fraktionen, riskerar dock denna fraktion negativt påverka förbrännings-att
betingelserna tillföra föroreningar isamt utsträckning kan förmodasen som

större än med de andra fraktionerna. Dessa föroreningarvara kan i hög grad
förväntas hamna i slaggen från förbränningen. Detta försämrar möjligheterna

utnyttja dennaatt fyllnadsmaterial, vilkett.ex. olyckligtär frånsom
resurshushållningssynpunkt.

Vid sorteringen avfallet i olika behandlingsfraktioner kan gränsdragningenav
mellan fraktionerna diffus och svår Dettaavgöra. problem minskasattvara

införandet s.k. deponirest, framför allt vidgenom osäkerhet mellan vadav en
är brännbart eller ej. Däremot bör deponiresten isom möjligaste mån inte

tillföras lättnedbrytbart organiskt material, eftersom detta försvårar
behandlingen på deponin.
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3.3 Lagstiftning

3.3.1 Inledning

ii till ellerLagar och förordningar miljöområdet syftar regelpå annatatt ett
olikaorsakadestörningaravseende skydda människor och miljö från av

indirektdirekt ellermänskliga aktiviteter, i berör democh det sammanhanget
följandeavfall avfallsledet.avfallshantering, störningar i Denoch dvs.

framställningen lagstiftning ligger inomhar begränsats till sådan ramensom
för utredningsarbetet.

Vissa skyddslagstiftning renhållningslagenkaraktären såsomlagar har av
1979:596, 1985:426 kemiska1982:1080,hälsoskyddslagen lagen om

1985:841, andramiljöfarligt avfall ochprodukter och förordningen om
markanvändningen hushållning medreglerar såsom lagen naturresurserom

l987:l0.1987:12, 1964:822 bygglagennaturvårdslagen och plan- och
skyddslagstiftning1969:387Miljöskyddslagen har framförallt karaktären av

markanvändningslag.har också karaktärenmen av

vissa finns uttryckliga regler bestämmelsernal förordningarlagar och attom
förordningar. andra fallinte behandlas i lagar och Iomfattar frågor andrasom

i viss skallsaknas sådana Ibland stadgas bestämmelserna lagregler. att
lagl tillstånd meddelattillämpas prövning enligt ellerockså vid att ettannan

fattats med stödmed stöd inte får strida beslutlag mot ett som av enav en
annan.

1994daterad 3 föreslås denI nyligen framlagd lagrådsremiss den atten mars
hälsoskydds- tilllagstiftningen på och miljöområdet samordnasgrundläggande

Tillmiljöbalk, for få enhetligt och överskådligtbland annat att ett system.en
huvudbetéinkande.’Miljöskyddskommitténsgrund för förslaget ligger

Följande skall sålunda inordnas i naturvårdslagen,balken:lagarstörre
kemiskamiljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, lagen om

med skall blandhushållning Dessutomprodukter och lagen naturresurser.om
Även1986:225 förslagetmiljöskadelagen i balken.gåannat omupp

iinnehåller överförs till balkenlagarnadel nyheter har de nuvarandeen
huvudsak oförändrade.

finnsavdelningar. den förstaDen föreslagna miljöbalken sju Ibestår av
allmänna balkens syfte, ändamål,bestämmelser portalparagrafernamed om

balkensinriktning bestämmelseroch grundläggande principer och om
tillämpningsområde avdelningencentrala begrepp. Andradefinitionersamt av

Exempelvis beträffande tillsynsfrågor.
1993:27.SOU
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består i huvudsak nuvarande naturresurslagen. Tredje avdelningenav
innehåller balkens bestämmelser naturvård. GärdeI den finns bestämmelserom

tillåtligheten miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, avfall Allmännaom av m.m.
aktsamhetsregler med förebild i lagen kemiska produkter föreslås för helaom
tillämpningsområdet. Avfallsbestämmelsema har utformats med iakttagande av
de ändringar i renhållningslagen producentansvaret medfört.har Ansvaretsom
för producenter och planerare förebygga miljöskador förtydligas,att
miljökvalitetsnormer finns i förslagetmed och miljökonsekvensbeskrivningar
skall ligga till förgrund all tillståndsprövning enligt miljöbalken. Av sådanen
beskrivning skall framgådet vilka alternativ finns till det sökta projektetsom
och vilka konsekvenserna blir projektet inte miljö-genomförs. Enom
ombudsman får befogenhet föra allmänhetens talan på miljöområdet.att

Balkens femte avdelning innehåller bestämmelser tillsyn och avgifterom m.m.
I den sjätte avdelningen finns bestämmelserna straffansvar, förverkandeom
och miljöskyddsavgift. Föreskrifterna miljöskyddsavgift ochskärpsom
föreskrifter tillsyn och för brott blir förom om ansvar gemensamma
miljöbalkens tillämpningsområde. Den sjunde sistaoch avdelningen innehåller
bestämmelser ersättning och skadestånd miljöskadeförsäkring.samtom om

Följande grundläggande principer skall enligt förslaget miljö-genomsyra
arbetet: Skador skall i första hand förebyggas. Därvid förskall redan risken
skador beaktas. Vad utvinns skall kunna användas ochnaturensom ur
slutligt hand denna skadas. Den kantas orsaka ellerutan attom som som
orsakar skador och olägenheter skall betala kostnaden för förebygga elleratt
avhjälpa dem.

Miljöbalken skall ha karaktären ramlag, dvs. regeringen eller denattav en
myndighet regeringen bestämmer, bemyndigas meddela de närmareattsom

syftenföreskrifter behövs för uppfylla balkensattsom

3.3.2 Miljöskyddslagen

Miljöskyddslagen 1969:387 syftar till skydda människor miljöoch frånatt
störningar olika slag kan skadliga. Bestämmelserna omfattarav som vara
endast sådana icke tillfälliga störningar eller föroreningar miljöfarlig
verksamhet hänför sig till användning fast dylikegendom. Försom av
miljöfarlig verksamhet krävs i allmänhet såväl tillstånd enligt miljöskyddslagen

3 Miljöskyddskommittén har 2 juniden 1993 lämnat betänkandet införandeLag avom
miljöbalken SOU 1993:66. Regeringen återkomma med förslag gällerattavser som
ikraftträdandet miljöbalken och därtill hörande övergångsförfattningar deochav
ändringar behöver i lagstiftning.görasson1 annan
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bygglagen.4bygglov enligt plan- och fråga föremålEn för sådanärsom som
dubbelprövning lokaliseringen miljöfarligär verksamhet. Enligtav
miljöskyddslagen får tillstånd i princip inte meddelas i strid med detaljplanen
eller områdesbestämmelser.

När miljöskyddslagen kom till inrättades särskild myndighet,en
tillståndsfrågonsKoncessionsnämnden för miljöskydd, för prövaatt

Verksamhet definieras miljöfarligt i lagen omfattas de s.k.som som av
tillåtlighetsreglema. Med utgångspunkt från dessa regler tillstånds-prövar
myndigheten vilka åtgärder sökanden måste vidtaga för fåattm.m. som
bedriva verksamheten. Miljöskyddskraven fastställs individuellt för varje
anläggning och det är omständigheterna i det enskilda fallet bestämmersom
kravnivån.

Tillstånd kan också krävas framgår i följandesåsom det enligt bestämmelser- -
i lagstiftning, hälsoskydds-, byggnads- naturvårdslagstiftning.ocht.ex.annan

Tillståndsprövning miljöfarlig verksamhet leder till fast-sådana villkorattav
ställs behövs för miljön skall skyddas i görligaste mån. Ansökanattsom om
tillstånd skall skriftlig och bland innehålla miljökonsekvens-annatvara en
beskrivning mer därom nedan.

Koncessionsnämnden för miljöskydd tillståndsmyndighetär avseende de
verksamheter medför eller medförakan allvarliga miljöstörningar.mestsom
Länsstyrelsen för tillståndsprövningen övrig verksamhet. fallI vissasvarar av
är anmälan till kommunal tillräcklig.nämnd

Tillstånds- och anmälningspliktens omfattning regleras i miljöskydds-närmare
förordningen 1989:364. anläggningUpplag eller för behandling avfall frånav
hushåll, sjukhus, industri, reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning
kräver tillstånd från koncessionsnämnden den avfallsmängd tillförsom som

Överstigerupplaget 75eller anläggningen överstiger 000 år.ton per
avfallsmängden 50 75 000 skall tillståndår sökas hoston tonmen per
länsstyrelsen 50och avfallsmängdenuppgår till högst år skall anmälanton per

nämndtillgöras kommunal

Miljöskyddslagen myndigheterna vid tillståndsprövningmöjlighet ellerattger
tillsyn föreskriva begränsning avfallsmängden och hurreglerom geav om
avfallet skall hand. föreskrifter direktLagen saknar sikte påtas tar attom som

4 Plan- och bygglagen dock i första hand inriktad på byggnadstekniskaär och plan-
mässiga frågor.
Regeringen har i sin lagrådsremiss miljöbalk lämnat förslag till lagäven ettom om
koncessionsnämnden för miljöskydd.

° Bilaga till miljöskyddsförordningen 92. 03.p.
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prövafrågadär detverksamheter ärför andra änavfallsfrågor attreglera om
avfallsanläggningar.frågaexempelvis isådan,avfallshanteringen omsom

bestämmelseinleds medmiljöskyddslageniTillåtlighetsreglerna aven
lämpligasteväljasprincip skallverksamhet imiljöfarligförinnebörden att

sålundaomfattarmarkanvändningslagkaraktärMiljöskyddslagensplats. av
Tillståndsmyndigheten prövarverksamhet.miljöfarliglokaliseringendast av

kvarstårde olägenheterhänsyn tillmedplatsvalet kan accepteras somom
vidtagits.harsedan skyddsåtgärder m.m.

ochskyddsåtgärdervidtaskyldighetföljer bestämmelseDärefter attomen
miljöfarligeller utövaämnarDen utövarandra försiktighetsmått. som

begränsningtålaskyddsåtgärder,vidtaga deskyldigverksamhet är att av
fordrasskäligen kani övrigtförsiktighetsmåttiakttagaochverksamheten som
Dennafrån verksamheten.olägenhetavhjälpaellerför förebyggaatt

upphört.verksamheten harefter detprincipiskyldigheten kvarstår även att

ärutgångspunkt i vadmedskall bedömasåliggandenaOmfattningen somav
beaktandefråga och medidet slag ärvid verksamhettekniskt möjligt somav

olika intressenavvägningVidenskilda intressen.såväl allmänna avsomav
kanområdebeskaffenheten detsidantillsärskild hänsyn åskall tas somavena

sidanverkningar, å andrastörningensbetydelsenbli för störning ochutsatt av
ekonomiskaoch denför skyddsåtgärdkostnadenverksamheten samtnyttan av

i fråga.kommerövrigt försiktighetsmåttverkan i somav

medföraåtgärd kanförbudbestämmelseSedan kommer mot somomen
finns tvåskyddsåtgärd vidtagits. Detväsentlig betydelse ävenolägenhet omav

föreligger.skälsärskildaöverskridas inteinte fårstörningsnivåer omsom
meddelasbetydelse kanväsentligvid olägenhetden förstaDispens från av --

från den andraDispensföreligger.särskilda skältillståndsmyndigheten omav -
levnads-sinafårmänniskorantaltillstömingarna leder ett stortattatt

underställning lämnasefterkanförsämradeförhållanden avsevärt avm.m. -
förnäringslivet ellerbetydelse försynnerligverksamheten harregeringen, om

såvälgällerBestämmelsernaallmän synpunkt.eljest frånellerorten
tillsyn.anläggningarbefintliganyanläggningar tillstånd som

form tillsyneffekt krävs någonfå avseddskallskyddsåtgärderFör att avm.m.
egentligen. Ikontroll saknastillsyn ochDefinition begreppetoch kontroll. av

omfattadetillsynmyndigheternasmiljöskyddslagenförarbetena till attangavs
skyddsföreskrifterstömingskällor ochoch kontrollövervakning attav

medarbetetillsyn myndigheternasprincip förbehålls begreppetefterlevdes. I
efterlevs.villkorföreskrifter ochförordningar,lagar,tillse gällandeatt att

inombefogenheterskyldigheter ochmyndigheternasSålunda regleras ansvar,
tillsynsområdet.
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verksamhetRegeringen tillstånd till miljöfarligföreslår i miljöbalksförslaget att
tillstånd skallhelt omfattasskall bygga på villkor. Den verksamhet ettsom av

alltså i framgå Villkoren skall också kunnaalla delar villkoren. avseav
särskildaskyldighet I balken skallställa säkerhet verksamheten.att angesav

omprövning tillstånd.grunder för upphävande tillstånd och avav
miljöombudsmannenLänsstyrelsen, Statens Naturvårdsverk och

tillstånd ochtillsynsmyndigheter upphävandeskall ha begärarätt att av
omprövning tillstånd.av

Tillsynsmyndigheterna Naturvårdsverket, läns-enligt miljöskyddslagen är
styrelserna och miljö- och hälsoskyddsnämndema.

Naturvårdsverket för samordningen central nivåpå avsvarar
tillsynsverksamheten enskildaenligt lagen och har möjlighet ingripa i allaatt

tillståndärenden. Länsstyrelsen tillsyn verksamhet kräverutövar över som
eller försvarsmakten. Miljö- hälsoskyddsnämnden ellerochutövassom av

kommunal nämnd den lokala tillsynen övrig verksamhet.överutövarannan
Efter tillståndspliktigvissa åtaganden får länsstyrelsen överlåta tillsyn av

Försvarsmaktensverksamhet till miljö- och hälsoskyddsnämnden, dock inte
ioch anvisningar väsentligt ledverksamheter. Att meddela råd är ett

tillsynsverksamheten. omfattar i huvudsak anläggningssynKontrollverksamhet
inspektion besök. Tillsynsmyndighetema skall verka för överträdelseroch att

polismyndighet handräckninglagen beivras. Det åligger lämna denatt somav
behövs för utövande tillsynen.av

Den miljöfarliga i fråga skyldigden verksamheten utövautövar är attsom
kontroll Ofta används för särskilja kontroll-verksamheten. sådanöver att-

miljöfarligverksamhet verksamhet från den tillsynutövaresom av som
myndigheterna har egenkontroll. Med detta begrepp har velatbegreppet man-

bedrivs iklargöra det primära för miljöfarlig verksamhetatt ansvaret att
åvilarenlighet med miljöskyddslagens bestämmelser den utövarsom

fråga. den bedriver har denverksamheten i Det verksamhetenär som som
bästa kunskapen skyldighet till hanförhållandena. Det hansär attatt seom
iakttar villkor förmiljöskyddslagens och övriga gällandetillåtlighetsregler
verksamheten.

vilket inte iEgenkontroll kontrollen, stårför tillsynen ochgrundenutgör
myndighetstillsyn.7Tillståndsmyndigheten fårmotsatstörhållande till aktiven

besluta föreskrifter frågai kontrollen.om

Anläggningssynen övervakning kontrollomfattar första hand ochi av
företagets företagi ansökan skall dekontrollverksamhet. Redan somegna

utformas. En effektivsöker tillstånd avseddhur kontrollen är att egen-ange

7 1987 88:85 256.Prop s.
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kontroll förutsätter det finns kontrollprogram närmare huratt ett som anger
kontrollen skall utövas.

Den tillståndspliktigutövar verksamhet skall årligen inge särskildsom en
miljörapport till tillsynsmyndighet. Rapporten innehållaskall redogörelseen
för vidtagna miljöskyddsåtgärder och resultaten dessa åtgärder isamtav
förekommande fall resultatet den företagetkontroll skyldigtär attav som
genomföra. Naturvårdsverket har föreskriftermeddelat och allmänna råd om

utformningmiljörapportens generella fallFör de verksamheten inte fullgör
sin skyldighet har tillsynsmyndigheten möjlighet vid vite inkrävaatt en
rapport.

Regeringen föreslår miljökvalitetsnormer införs i den tänkta miljöbalken. Iatt
sådana skall kunna föreskrivas vad kan lägstanormer som anses vara
godtagbara miljökvalitet för mark, luft eller i övrigt. Normernavatten, naturen
skall sålunda uttryck för de krav bör ställas på miljön medge som
utgångspunkt från vad människan och tål. Miljöskyddsnormema iskallnaturen
första hand läggas till grund för samhällsplanering och tillomsättas
åtgärdsplaner. Dessa kan i sin uttryckas i föreskrifter, realiserastur genom
prövning i enskilda tillstånds och tillsynsärenden I de fall kandet antasosv.-

sådana föreskrifter kan komma överskridas skall mätningar Iatt göras.att
vissa fall bör enligt förslaget direkt rättsligt bindande.göras Omnormerna en
verksamhet, hantering eller åtgärd kan befaras leda till människors hälsaatten
skadas eller leda till påtagliga skador miljönpå skall den inte få ellerutövas
vidtagas, användning olika tillgängliga försiktighetsmått.trots av

Regler miljöskadeförsäkring finns intagna dels i miljöskyddslagen idelsom
förordningen 1989:365 miljöskadeförsäkring. Enligt dessa bestämmelserom
skall det för ersättning i vissa fall till den har lidit skada enligtsom
miljöskyddslagen finnas miljöskadeförsäkring med villkor godkäntsen som av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Den utövarsom som
miljöfarlig verksamhet enligt miljöskyddslagen tillståndkräver ellersom
anmälan skall bidra till försäkringen med belopp framgår tabellersom av som
har godkänts regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.av som
Beloppen skall betalas i förskott för kalenderår.

Miljöskadeförsäkringsutredningen i sitt slutbetänkande de nuvarandeattmenar
bibeh5l1as.9formerna för miljöskadeförsäkring bör Dock föreslås att

försäkringsvillkoren ändras för stärka enskildasde till ersättning sårätt påatt
sakförsäkringsvillkorensätt i likhet med personskadevillkoren bör omfattaatt

tillrätt ersättning föräven skada finnaorsak står i miljöpåverkan ellerattvars

° SNFS 1990:4 MS:24 Allmänna råd 90:7.resp.
° SOU 1993:78 dir. 1992:13.
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störning inträffathar miljöskadelagenefter det kraftträdde i denattannan som
1 1986.juli Dessutom föreslås villkoren ändras enskildasså deatt att
möjligheter få ersättning för kostnader för rättegång eller utredningatt annan
förbättras. Miljöskadeförsäkringen omfattar i sin nuvarande form inte
kostnader för omhändertagande sanering.och I stället har vissa sådana
åtgärder finansierats anslag Statens Naturvårdsverk förharett attur som
finansiera återställnings- och saneringsåtgärder i former.alla betänkandetI
föreslås utvidgning miljöskadeförsäkringssystemet särskilden av genom en
saneringsförsäkring.

3.3.3 Lag hushållning med naturresurserom

Naturresurslagen l987:l2 är markanvändningslag övergripandeen av
karaktär med paraplybestämmelsef. skiljer sigDen från andra lagar på
området bestämmelserna i huvudsak blir tillämpliga vid prövningattgenom
enligt andra lagar och innehåller bland bestämmelser, vilka skallannat
tillämpas enligt vad föreskrivet i plan-är och bygglagen, vattenlagen,som
miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen vissa torvfyndigheter, väglagen,om
lagen innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar m.fl. lagar.om
Lagen är med hänsyn till sin karaktär särskilt knuten till plan- ochnära
bygglagen.

Till stöd för tillämpningen naturresurslagen finns förordningenav om
tillämpning l987:12lagen hushållning med ochnaturresurserav om m.m.
förordningen 1991:738 miljökonsekvensbeskrivning.om

Lagen syftar till bevara god och kulturmiljö, i långsiktigtatt natur- att etten
perspektiv landets försörjning med främjatrygga naturresurser samt att en
ändamålsenlig samhällsutbyggnad.

Det finns inga tvingande bestämmelser eller tillsynsregler i lagen. Förutom
vissa grundläggande hushållningsbestämmelser innehåller den särskilda
hushållningsbestämmelser för vissa områden i landet, regler regerings-om
prövning vissa industrianläggningarstörre och miljökonsekvens-reglerav om
beskrivning.

Hushållningsbestämmelsema kan anvisningarde avvägningarsägas ge om som
skall göras vid planläggning och tillståndsprövning i fråga framtidadenom
användningen marken och I särskilda bestämmelser har dennavattnet.av
avvägning redan gjorts lagstiftaren, bestämmelserna tagitav genomsom

användas.ställning till hur vissa områden i landet skall

Exempelvis vissa älvar undantagits från vattenutbyggnad.att
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bedömningsamladMiljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra enaven
miljön, hälsaninverkan påeller åtgärdsanläggnings, verksamhetsplanerad
fungeraskall sålundahushållningen med Denoch naturresurser. som

ochändamålbeskrivningbland innehållabeslutsunderlag och skall annat aven
ochlokaliseringaralternativavissa fall redovisamiljöeffekter isamt

åtgärden inteden söktauppgifter konsekvenserutformningar attsamt om av
nollaltemativet.s.k.vidtas, det

iföreskriva detmyndighet regeringen bestämmer kanRegeringen eller attsom
inledningsvis i naturresurslagenenligt de lagarärenden någon angesav som

Miljökonsekvensbeskrivningmiljökonsekvensbeskrivning.skall upprättas en
ifrågavarande lagenligtfogas till bland sådan tillståndsansökanskall annat som

enligt vattenlagen,tillståndsansökanskall regeringen,prövas av
energiplanering. Miljökonsekvens-kommunalmiljöskyddslagen och lagen om

verksamhettillstånd förbeskrivning skall bekostas den söker somav som
beskrivning.kräver sådan

grundmiljökonsekvensbeskrivningar tillfinnasmiljöbalksförslaget skall detI
miljöbalken.för all tillståndsprövning enligt

3.3.4 Plan- och bygglagen

:10 naturresurslagen och1987 kopplad tillPlan- bygglagenoch är nära
och byggnad. Lageninnehåller planläggning mark,bestämmelser vattenom av

förlivsmiljöoch långsiktigt hållbarskall bland syfta till godannat en
för kommande generationer.människor i dagens samhälle och

enligti såväl tillståndmiljöfarlig verksamhet krävs allmänhetFör
Miljöskyddslagenenligt bygglagen.miljöskyddslagen bygglov plan- ochsom

till rådandemedi utsträckning användas för kommakan rättastörre att
miljöproblem.

första bygglagen instrument för kommunernaI hand plan- ochär att styraett
Översiktsplaner,bebyggelseutvecklingen i vid mening. skerDetta genom

Vidvid prövning bygglov.detaljplan, områdesbestämmelser samt av
förhandsbesked skallplanläggning och i ärenden bygglov och natur-om

huvudsakMarkanvändningsfrågoma regleras iresurslagen tillämpas. genom
givitsvilka kommunerna hardetaljplaner och områdesbestämmelser, genom

därigenommöjligheter påverka framtida markanvändning ochstora att
olika miljöfarligaför störningar frånförhindra bostadsområden utsättsatt t.ex.

verksamheter.

Förordning miljökonsekvensbeskrivning.om
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skyddsanordningarblandfår bestämmelserI detaljplanen meddelas annatom
särskilda skäl,finnsoch, detför störningar från omgivningenmotverkaatt om

skakning,luftförorening, buller,störningarhögsta tillåtna värden för genom
kanKommunernamiljöskyddslagen.enligtljus sådant prövaseller annat som

enligtkrävertillståndsmyndighetenförordna krav vadsträngare än
fårprincip inteimiljöskyddslagenenligtmiljöskyddslagen, tillståndenär

områdesbestämmelser.detaljplanmeddelas i strid ellermot en

tillsyftarvilket bl.a.särskildför översyn,Plan- föremåloch bygglagen är en
betänkandetplaneringsarbetet. Iimiljöfrågomaökat genomslag för

12 ochfrågor bygglovbehandlasbyggandetAnpassad kontroll omav
olikalagändringar radpåpåbyggnadsteknisk kontroll och förslag lämnas en

lokaliseringsprövninguppdelning mellanUtredningen föreslår bl.a.punkter. en
nödvändig för uppnåsådanmotiveringen äroch byggkontrollen med attatt en

ochfysisk planeringrörandekontrollanpassning samhälletsbättreen av
fall.i enskildabyggande till verkliga behovende

endasttillbygglovet inskränkstillståndsprövningenDen nuvarande att avse
utformningenplaceringen ochlokaliseringen och denprövning närmareen av

byggnaderegenskapskraven påtekniskabyggnader kontroll deEn attav m.m.
Enligt utredarenförfarande.friståendeanläggningar skall ske ioch andra ett

statligamellan deklar skillnadbör byggkontrollen utformas så göratt man en
för uppfylla dessa krav. Det ärbyggnader ochegenskapskraven på attansvaret

produkter-styrka derasskyldighetproducentemasbyggherrarnas att att
vilketSamhället skall besluta på sättegenskapskraven.byggnader uppfyller om

sådana skall ske.bestyrkanden

utredarenerfordras bör enligt utövaskanDen tredjepartskontroll avsom
democh oberoende görfristående kompetenshar ett somsom enorgan

fristående tillsyns-från tillståndsprövningenuppgift. Ettlämpliga för sådanen
egenskapskraven påinföras rörande de tekniskaoch föreslåskontrollförfarande

förfullaanläggningar. Byggherren detbyggnader och andra ansvaret attges
får renodlatbyggnadsnämndenbyggnaden uppfyller samhällets krav, medan ett

detbland tillskalltillsynsansvar. efterföljande kontrollenDen annatanpassas
myndighetskontrollenskilda projektets och komplexitet, samtart annan

det inteByggnadsnämnden skall ärbyggherrens kontrollsystem. omegna -
kontrollvilkenkvalitetsplan arbetena,obehövligt godkänna för som angeren-

i huvudsakskall utövasutföras. Kontrollenskall genomm.m. som
Övergångsvissakkunnig. börfriståendedokumenterad egenkontroll eller av

utredaren.enligtanvändasbyggnadsnämndsbesiktningar kunnaäven

12 1993:94.SOUbyggutredningen,Delbetänkande Plan- ochav
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13I betänkandet Miljö fysiskoch planering lämnas förslag blandrörsom
miljöhänsyn i fysisk planering och byggande, reglering i detaljplan ochannat

detaljplaneprocessen och medborgarinflytandet i fysisk planering. För
uppnående systematisk förenkling och enhetlighet och bättreav en en
integrering NRL i PBL:s prövningssystem föreslås kravet påattav
miljökonsekvensbeskrivningar skall utvidgas till gälla generellt. Enatt mer
sådan beskrivning skall enligt utredningen så detaljplanupprättas snart en
medger åtgärder innebär betydande inverkan på miljön, hälsan ochsom
säkerheten eller hushållningen med Nuvarande PBL innehållernaturresurser.
inte några bestämmelser direkt sikte på materialåtervinning itarsom en
byggandet främjar återanvändning och återvinning vid rivning ellersom
ombyggnader. För de fall rivningslov krävs inte något krav avseendeanges
omhändertagande rivningsmassor förutsättning för bifall tillav som en
ansökan. Dock skall 20enligt § PBL material kan skador åsom ge

4människor, djur eller växter hand på betrygagnde sätt.tas ettom
Utredningen föreslår kommunen fåskall möjlighet säkerställa rivningatt att att

byggnader sker på förutsättningarsätt för återanvändning ochettav som ger
återvinning omhändertagande miljöfarligt avfall.samt PBL bör enligtav
utredaren de kommuner önskar möjligheter till källsorteringge som av
rivningsavfallet. Kommunerna skall kunna kräva rivningsplanen som
beskriver hur arbetet skall utföras med avseende på omhändertagandet av
rivningsavfall. Boverket skall utfärda föreskrifternärmare rivningsplanensom
innehåll.

3.3.5 Naturvårdslagen

Naturvårdslagen 1964:822 innehåller bestämmelser hänsyn och varsamhetom
i medumgänget Den är markanvändningslag ochnaturen. utgör etten
instrument i det statliga arbetet bevara för naturvärden eller friluftslivetatt
värdefulla områden, även kommunernas också inom detta områdeom ansvar
påtagligt ökat under år. I de inledande bestämmelserna i lagen fastläggssenare

naturvärden är såväl statlig kommunalatt angelägenhet.en som

Det finns flera beröringspunkter mellan naturvårdslagen och plan- och
bygglagen. Båda lagarna är utpräglade markanvändningslagar. Syftena med

3 Delbetänkande Plan- och byggutredningen SOU 1994:36. slutbetänkandeav -
förväntas föreligga den l oktober 1994. Angående medborgarinflytandesenast se
SOU 1993:90, Lokal Demokrati, 60.s.

1‘ Boverket har med stöd bemyndigande avseende nämnda aktsamhetsregelettav
utfärdat föreskrifter rivningsarbeten. vissa fallI skall efter inventeringom - -
rivningsplan Vidare harupprättas. byggnadsnämnden vissa möjligheter ingripaatt om

rivningsarbete fara för livutgör och hälsa.ett
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lagarna också delvis fårär sammanfallande. naturvårdslagen sålundaEnligt ett
beslut kan påverka strida detaljplanermarkanvändningen inte ochmotsom
områdesbestämmelser.

Naturvårdslagen innehåller huvudsakligen bestämmelser avsättandetom av
värdefulla områden nationalpark, eller naturvårdsområde,naturreservatsom
skyddet för och djurarter, prövning vissaväxt- strandskydd arbets-samt av
företag. Under rubriken särskilda bestämmelser till skydd för naturmiljön
stadgas täkt jord, eller andra jordarter försand, lera,att sten, torvav grus,

ändamål markinnehavarens husbehov inte får skeän länsstyrelsensannat utan
tillstånd med vissa undantag.

Det finns särskilda bestämmelser till nedskräpning.skydd Envar skallmot
tillse han skräpar ned sig i inomutomhus, eller bebyggdaatt naturenvare
områden, med plåt, plast, glas, avfall eller Den nedskräpatannat.papper, som
kan föreläggas iordningställa platsen genomföra de förebyggandeatt samt
åtgärder behövs för framtiden.som

Lagen innehåller också ersättningsbestämmelser, och sanktionsregler.ansvars-
Naturvårdstörordningen 1976:484 och nationalparksförordningen 1987:398

beslutatshar med stöd naturvårdslagen.av

Naturvårdslagens regler förskydd naturområden skall föras tillöverom
miljöbalken enligt regeringens förslag.

3.3.6 Hälsoskyddslagen

Bestämmelserna 1982:1080i hälsoskyddslagen har till syfte skyddaatt
människors hälsa och omfattar störningar från användning såväl fastav som
lös egendom. Sanitär olägenhet centralt begrepp i lagen. sanitärär Medett
olägenhet störning kan skadlig för människors ochhälsaavses en som vara

inte ringaär eller helt tillfällig.som

Lagen syftar till förhindra sådan olägenhet uppkommer och undanröjaatt att att
Ägarendensamma. eller nyttjanderättshavaren berörd därföregendom skallav

vidta de åtgärder skäligen och i lagenkan krävas närmaresom ges
bestämmelser för vissa fall då komma i fråga.sådana åtgärder kan

Liksom i renhållningslagen hälsoskyddslagenläggs i huvudansvaret på
kommunerna. Inom varje kommun finnas eller flera nämnderskall det en

skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.som
Nämnden skall inom kommunen tillsynbland utöva lagensöverannat
efterlevnad. Länsstyrelsen tillsynen inom länet och Socialstyrelsen ochutövar
Naturvårdsverket de tillsynsmyndighetema. Tillsynen fördelasutgör centrala

U Mer renhållningslagen i kap 3.3.7.om
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1983:616. tillsyn tillsyns-hälsoskyddsförordningen För ägerinärmare
fåranläggningar och områden ochmyndighet tillträde till byggnader, lokaler,

där undersökningar ochgöra ta prover.

förbud ochinnehåller också bestämmelser föreläggande,Lagen ansvar.om
förelägganden förbud behövs förKommunal får meddela de ochnämnd attsom

lagstöd dennahälsoskyddslagen eller bestämmelser meddelats med avsom
efterlevas.skall

gödselstadEnligt hälsoskyddsförordningen den anordnaskall attsom avser en
anmäladjurspillning inom detaljplaneller upplagsplats för område medannan

miljö- ochtill fullgör uppgifter inomdetta den kommunala nämnd som
sanitärOm för hindrahälsoskyddsområdet. det behövs uppkomstenatt av

i får föreskrift blandolägenhet kommun, kommunen meddela annatomen
spridande naturlig gödsel, orenlighet inom detaljplaneratslam ochav annan
område eller intill sådant område.

särskiltregeringens miljöbalksförslag inordnas hälsoskyddslagstiftningen iI ett
kapitel i miljöbalken. medUttrycket sanitär olägenhet begreppetersätts

tillolägenhet för människors hälsa. Miljökvalitetsnormer skall kunna läggas
för bedömningen vilkagrund åtgärder behövs.av som

3.3.7 Renhållningslagen

SpecielltAvfallsomrâdet berörs sålunda flertal lagar och förordningar.ettav
1979: 596viktig för avfallshanteringen renhållningslagen med tillhörandeär

1990:984.förordning innebär avfallshanteringen skall ske påDen ettatt
sådant åtgärder underlättar återanvändning och återvinningsätt att avsom

medavfallet skall främjas behövs för eller energi ellerdet råvarorattom spara
till naturvärden. Under renhållningslagen finns, förutom nämndahänsyn nyss

1993:1154 vissaförordning, förordningen förproducentansvarom
förpackningar.

frånBestämmelserna i renhållningslagen syftar till förhindra olägenheteratt
hälso- och miljösynpunkt i hantering hushållsavfall. Medsamband med av

slutligthantering i lagen uppsamling, förvaring, bortforsling ochavses
omhändertagande. Regeringen eller den bestämmermyndighet regeringensom
får föreskriva hushållsavfall avfall införas till utförasoch får elleratt annat ur

tillstånd.landet endast efter särskilt

w 1989 årsMöjligheten föreskriva tillståndsplikt föranletts ratiñceringenharatt av av
slutligtBaselkonvention kontroll gränsöverskridande ochtransporterom av

SÖ 1991: 22.omhändertagande riskavfall, vilken ratiñcerades Sverige år 1991av av
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hushållfrånhärrörorenlighetochi avfallhushållsavfall lagenMed somavses
sådantavfallshantering ske påskallavfall. Enligt lagenjämförligtdärmedoch

avfalletåtervinningåteranvändning ochunderlättaråtgärdersätt avatt som
tillmed hänsynenergi ellerellerför råvarorbehövsfrämjas, det att sparaom

miljövården.

enskildasåvälriktadvilkenaktsamhetsregel, är motEnligt allmän somen
uppkommerdet intesådant sättpåavfallet hanteraskommuner, skall att

miljövårdsynpunkt.hälsoskydds- ochfrånolägenhet

kommunaladenbestämmelserövrigtiinnehållerRenhållningslagen om
ochtillsynavfallsplan,avgifter,producentansvar,renhållningsskyldigheten,

ansvarsbestämmelser m.m.
intesåvidahushållsavfall,hanteringenförKommunerna avansvarar

beslutadesvilkatillämpligaärproducentansvarbestämmelserna avom
kretsloppspropositionen.iförslaggrundval1993 påriksdagen under våren av

producent-vissa fall ersättasisåledes ettkankommunalaDet ansvaret av
behandlings-tillseskyldighetinnebär attattKommunens enansvaransvar.
kommunensantingentillgå,finnshushållsavfalletanläggningar för att genom

anläggningregionalt ägdkommunerfleraanläggningar, genom en avegna
behandlingeller entreprenörkommunmedeller avtal avomannangenom

ihar kommunernarenhållningslagenibemyndigandeGenomhushållsavfall.
avfall änföreskriva ävengivitsrenhållningsförordningen rätt annatattatt

forslas bortochskall insamlasindustriavfallhushållsavfall genom
förförordning kommunernaspeciellförsorg. Ikommunens ansvargesen

avfallet.miljöfarligadetinsamling och transport av

regeringenmyndighetregeringen ellerinnebärProducentansvaret att som
avfallettillför producenternaskyldighetföreskriva attfår attbestämmer seom

säljerellerimporterarde tillverkar,förpackningardeellerde somvaror avav
återanvänds,bortforslas,de bedriververksamhetfrån sådaneller avfallet som
miljömässigtförkrävaskansådant sättpåomhändertaselleråtervinns ensom

fysisksåvälföreskrivas ärkanavfallshantering. Detgodtagbar avsomansvar
detdelinnebära hurkanFöreskrifternaekonomisk stor avnatur.som

elleråtervinnasåteranvändas,skallbortforslade avfalletinsamlade och som
kompostering.omhändertas på sätt, t.ex.annat genom

ifrågavarandeomfattaskanden kretsproducent dvs.Med begreppet avsom
försäljerellerimporterartillverkar,yrkesmässigtskyldigheter den somavses

verksamhetyrkesmässigai sindenförpackning ocheller somenen vara
ellerrenhållnings-frånåtgärdersärskildafordraravfallframbringar som

miljövårdsynpunkt.

3.3.9.kapiteliMer därom
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När avfall skall bortforslas producents eller kommunensgenom en genom
försorg, får avfallet inte grävas komposteras eller slutligt omhändertas påner,

sätt fastighetsägaren och någonannat denän producenten ellerav annan som
kommunen anlitar för ändamålet får inte befattning med bortforslingen.ta
Föreskrifterna får även skyldighet lämna uppgifter insamling, åter-attavse om
användningsgrad, återvinningsgrad eller andra förhållanden skyldighetsamt att
märka eller förpackning. Det sistnämnda oftatorde förut-en vara en vara en
sättning för fungerande med återtagningett eller för-system av varor
packningar.

Regeringen eller myndighet regeringen bestämmer får enligt renhållnings-som
lagen föreskriva avgift för bortforsling och slutligtatt omhändertagande av
avfall eller förpackning eller någon egendomav en vara en annan genom
kommunens försorg får producenten. Avgiftentas skall betalas tillut denav
myndighet regeringen bestämmer.som

För varje kommun skall det finnas renhållningsordning skall innehållaen som
kommunens föreskrifter avfallshantering och avfallsplan. Avfallsplanenom en
skall bland innehålla kommunens åtgärder förannat minska avfallets mängdatt
och farlighet. Kommunen har rätt kräva källsortering bestämt avfalls-att av
slag. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
föreskriva den yrkesmässigt bedriveratt verksamhet upphov tillsom som ger
avfall skall lämna kommunen de uppgifter behövs för kommunenssom
renhållningsordning.

Tillsynen renhållningsföreskrifterna åligger miljö- och hälsoskyddsnämndenav
i kommunen. Tillsynsmyndigheten har rätt på begäran få de upplysningaratt
och handlingar behövs för tillsynen.som

miljöbalksförslagI förs föreskrifterde finns i renhållningslagen isom
huvudsak in oförändrade i miljöbalken. Enligt regeringens bedömning bör
miljöbalken inte innehålla särskilda föreskrifter vad med avfallom som menas
och miljöfarligt avfall, framförallt på grund problemet med gränsen gårav var

Enligt förordningen producentansvar för glasförpackningar och förpackningarom av
Wellpapp 1993: l 154 skall beroende på förpackningsslag viss återanvändasprocent- -
eller materialåtervinnas den 1 januari 1997.senast Exempelvis skall 65% av
förpackningar Wellpapp återanvändas eller materialåtervinnas nämndaav senast
datum. Med begreppet förpackning alla konstruktioner glas eller Wellpappavses av

används till innehålla, skydda, hanteraatt eller levererasom en vara.
Producentsansvaret omfattar alla slags förpackningar förpackningar ärutom som
miljöfarligt avfall. Använda eller förpackningarutsorterade förvarasskall avskilda
från hushållsavfall och avfall i avvaktan på bortforsling. Enligtannat plan skall under
år 1994 motsvarande införas för övriga förpackningsslag: kartong,ansvar papper,
plast, stålplåt, aluminium trä.samt
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för införande skullevad inte. Ett sådanaär avfall ellerattsom anse som av
enligt regeringen vidare anpassning till regleringen inomförsvåra Sveriges
EG.

3.3.8 Lagen kemiska produkterom

Kemikalielagstiftningen miljö frånsyftar till skydda människor ochatt
störningar orsakade hantering kemiska produkter. Bestämmelsernaav avm.m.
är inte miljöskyddslagen knutna tillsåsom och hälsoskyddslagen- -
egendomsbegreppet.

1985:426Lag tillkemiska produkter s.k. ramlag och syftarär attom en
förebygga skador människors i miljön förorsakas kemiskapå hälsa elleratt av

inneboende fleraämnes egenskaper. Med stöd lagen har meddelatsav
förordningar, 1985:841 miljöfarligt avfall.såsom förordningen Den ärom
tillämplig hantering,import kemiska beredningarpå och ochämnenexport av

produkter.2kemiska

Med hantering förpackning,tillverkning, bearbetning, behandling,avses
förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering,transport,
saluförande, överlåtelse jämförligt förfarande. förordningenoch därmed Enligt
1985:835 omfattarkemiska produkter begreppet tillverkare också denom som
för vidare i förpackar,överlåtelse packar eller ändrar påeget namn om namn

produkten.kemisk importerat tillverkatprodukt ha ellerutan att

Om det från hälso- eller miljöskyddssynpunkt, myndighetär påkallat kan
föreskriva kemiskalagens bestämmelser produkter också skall tillämpasatt om
på innehåller eller har behandlats Vidaremed kemisk produkt.varor som en
kan regeringen regeringeneller myndighet föreskrivabestämmersom om

i frågaundantag från lagens tillämpning visst vissproduktslag ellerom
hantering kemiskaeller import produkter.av

kemiskDen hanterar eller importerar vidtaprodukt skall de åtgärdersom en
och i övrigtiakttaga de försiktighetsmått för ellerbehövs hindraattsom
motverka skada på människor i miljön, öka kunskapeneller attgenom om
produkterna, förbättra informationen, farliga mindreprodukterbyta ut mot

9 därom i 3.3.12.Mer avsnitt
2° kemiskaDock lagen inte tillämplig på sådana produkter omfattasär år som av

livsmedelslagen 1962:701 1985:2951971:511, läkemedelsförordningen eller lagen
foder.om

21 1983:gäller inte kemiska produkter omfattas lagenLagen sådan hantering som avav
428 spridning bekämpningsmedel skogsmark. Avseendeöver transportom avav
sådana enligt 1982:821kemiska produkter farligt gods lagenär transportom avsom
farligt i utsträckning föreskrivs regeringen ellergods gäller lagen endast den avsom
den myndighet regeringen bestämmer.
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farliga utbytesprincipen hanteringen inte leder tilloch tillatt att ensegenom
exponering miljö inte kankan skada hälsa eller för de produktersom som

tillbytas Kemiska yrkesmässigt tillverkas eller importerasprodukterut. som
Sverige registreras produktregistret.skall i

innehåller i övrigt förhandsanmälan, tillstånd, tillsyn,Lagen regler om
avgifter, sekretessansvar, m.m.

kemikalieforordningen, i olikaEnligt hälsofarliga produkter indelasdär
farlighetsklasser, krävs tillstånd bland för yrkesmässig överlåtelseannat av

fårlivsfarliga farliga kemiska Tillsynsmyndigheteneller mycket produkter.
fallet förmeddela de förelägganden förbud behövs i det enskildaoch attsom

lagen skall efterlevas.

kemikaliemyndighetemasEtt tillstånd enligt miljöskyddslagen påverkar inte
möjligheter förbudmed stöd lagen kemiska produkter meddelaatt motav om
användning sådan produkt vid hantering kan leda till skador trots attav som

vid befunnitsproduktionen prövning enligt miljöskyddslagens regler godtag-
bar.

risker användningenFör hantera kan uppkomma i samband medatt avsom
kemikalier bedrivs kemikaliekontroll. Ansvaret för kemikaliekontrollensatt
mål ligger i första företag importerar,uppnås hand hos de tillverkar,som
överlåter och använder kemiska och produkter. Alla på något sättämnen som
hanterar kemikalier har dock skyldighet sitt för minimerata attatt ansvar
riskema.

Tillsynsmyndigheter Kemikalieinspektionen,inom olika områdenär
Naturvårdsverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Läkemedelsverket och Boverket.

3.3.9 Förordningen miljöfarligt avfallom

1985:841 uppgiftsskyldighet,Förordningen miljöfarligt avfall reglerarom
miljöfarligtslutligt utförsel införselomhändertagande ochtransport, samt av

produkter.avfall. Den gäller nämnda förordningen kemiskautöver nyss om

fårMiljöfarligt avfall avfall sina intesådant på grund egenskaperär som av
industriavfall.hanteras eller behandlas vanligt hushålls- ochpå sätt somsamma

22 kemikalietillsyn, 1994:8 till kemikalietillsyn.Mer RRV Stödet kommunernasom se
23 1986:1236fråga batterier finns särskilda bestämmelser i förordningenI omom

miljöfarliga batterier.
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Förordningen tillämpligär på olika huvudgrupper fast respektivetolv av
avfall.flytande

Förordningen miljöfarligt avfall gäller inte miljöfarligt avfall ingårnärom som
beståndsdel i hushållsavfall enligt renhâllningslagen eller slutligtnär
omhändertagande miljöfarligt avfall i tillsker anslutning den anläggning därav
avfallet uppkommer, inte föreskrivs Naturvårdsverket.annatom av

Den yrkesmässigt utövar verksamhet där miljöfarligt avfall uppkommer ärsom
skyldig till myndighet lämna uppgifter avfallens sammansättning,att art,om
mängd och hantering. Miljöfarligt avfall får yrkesmässigt på vägtransporteras
endast kommun eller sådan inrättning eller företagsådant drivsav som av
kommun eller den länsstyrelsen erhållit särskilt tillstånd därtill.av som av

Miljöfarligt avfall får slutligt omhändertas yrkesmässigt endast Svenskav
Avfallskonvertering AB SAKAB eller den har särskilt tillståndav som av
Naturvårdsverket. Reglerna tillsyn i kemikalielagen skall gälla också vidom
tillämpning förordningen miljöfarligt avfall. Dock inteärav om
Kemikalieinspektionen Naturvårdsverket tillsynsmyndighet.utan

3.3.10 Sanktioner

Vid sidan föreläggande rättelse förenat med vite direktaoch åtgärder förav om
vidta rättelse, finns det olika formeratt sanktioner miljöområdet,på såvälav

straffsanktioner ekonomiska sanktioner olika slag.som av

Inte sällan bedrivs miljöfarlig verksamhet juridiska juridiskEnav personer.
kan enligt svensk inte begårätt brott. Straffansvaret läggs denpåperson

fysiska inom företaget bär för brottet. Det finns dockansvaretperson som
vissa sanktioner kan riktas också juridiska såsommotsom personer,

sanktionsavgift.förverkande, företagsbot och

Bestämmelser straff för olika miljöbrott finns isåväl brottsbalkentyperom av
i antal författningar med miljöanknytningett specialstraffrätten.stort Desom

subsidiera,är dvs. först måste det möjligtprövas väckaärattsenare attom

24 Huvudgruppema är: oljeavfall, lösningsmedelsavfall, färg- lackavfall,och
limavfall, 5. starkt eller starkt alkaliskt avfall, avfall innehåller kadmium,surt som

avfall innehåller kvicksilver, avfall innehåller antimon, arsenik,som som
beryllium, bly, kobolt, koppar, krom, nickel, selen, silver, tallium, vanadintenn,
eller zink, avfall innehåller cyanid, 10. avfall innehåller ll.PCB,som som
bekämpningsmedelsavfall 12.och laboratorieavfall. Huvudgruppema exemplifieras i

förteckning Naturvårdsverket. fallFör det det påkallatär från hälso-utgesen som av
eller miljöskyddssynpunkt får Naturvårdsverket föreskriva förordningen också fåratt
tillämpas på kemiskt avfall.annat
Exempelvis miljöskyddsavgift och vattenföroreningsavgift.
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brottsbalkenenligtOm sålunda kan ådömasåtal enligt brottsbalken. ansvar
specialstraffrätten.skall enligtådömasansvar

för brottmiljöbalksförslag föreskrifterI regeringens är om ansvar
för miljöbalkens tillämpningsområde.gemensamma

uppsåtsrekvisitrekvisitet i brottsbalkenVad subjektivagäller det är ett
brottsbeskrivningarna. alltså förståGärningsmannen måsteunderförstått i

han ärinte förstå det göroch vilja. Dock behöver hanvad han gör attvett
otillåtet.

detochavviker från aktsamt sådantOm oaktsamhet ett beteende attettsom
varsamhetiakttagit erforderliggärningsmannen hankunnat begäras attav

iuttryckligendäremottillräcklig för straffbarhet måste dettaskall angesvara
straffbudet. inte för specialstraffrätten.Detta gäller

förifrån deti allmänhet utgåOm inget i straffbudet kansägs attman
ioaktsamhetstraffbarhet tillräckligt oaktsamhet. Ibland krävsmedär grov

specialstraffrätten. oaktsamhetenoaktsamhet oftaI begreppet läggs attgrov
risken,insiktvarit gärningsmannen handlat medmedveten, dvs. att menom

ellernödvändigtsituationer sigdetta kan inte i allamoment anses vare
tillräckligt.

rubrikenreglerade i brottsbalken underallvarligaste miljöbrottenDe är
brott.2 tillmiljöbrott och vållandeallmänfarliga Enligt reglerna om

avfallförvararinträda bland någonmiljöstöming kan straffansvar närannat
skadorhälsorisker,förorening medföreller påämne sättannat genomsom

ellerStraffpåföljden miljöbrott bötermiljön. för äreller betydande olägenhet i
Är tilldömasskall gärningsmannenfängelse i brottethögst två år. grovt

år. tillmed hänsynKan gärningenfängelse i månader och högstlägst sexsex
försvarlig skall inget utdömas.omständigheterna ansvaranses

ellermiljöstöming straffpåföljden bötertillVid oaktsamhetsbrottet vållande är
Ar.fängelse i högst två

ochförverkande egendommiljöbrott brottsbalkens reglerVid kan också avom
tillämpliga.företagsbot bli

hänförsbrottspåföljd i brottsbalkens mening,inteFörverkande någonär utan
särskildsanktioner brukar benämnastill kategori straffrättsligaden som

26 1:2BrB
27 kemikaliska20 produkter.Såsom enligt § lagen om
2‘ 13 kap.BrB
9 13 8aBrB
°° 13:9BrB
3 36.kapBrB
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brott.rättsverkan Att egendom förklaras förverkad innebär ägarenav att
eller innehavaren förlorar sin tillrätt egendomen och denna skallatt
överlämnas till Regler förverkande förekommerstaten. också inomom
specialstraffrätten. BrB innehåller också bestämmelser äger generellsom
tillämpning vid alla slags förverkande, sig det sker enligt brottsbalkenvare
eller enligt bestämmelser inom specialstraffrätten. En sådan 36:4 §är som
gäller förverkande vid brott i utövning näringsverksamhet. Vad kanav som
förverkas är värdet de ekonomiska fördelar uppkommit förav som
näringsidkaren till följd brott begånget i utövningen näringsverk-av av
samheten.

Företagsbot skall åläggas näringsidkare för brott har begåtts i utövningsom av
näringsverksamhet, brottsligheten har inneburit åsidosättandeom ett grovt av
de särskilda skyldigheter förenadeär med verksamheten eller ärsom annars av
allvarligt slag och näringsidkaren inte har gjort vad skäligen kunnatsom

brottsligheten.krävas för förebyggaatt

För företagsbot skall kunnaatt ådömas måste det sålunda kunna styrkas att
brott föreligger. Företagsbot skall fastställas till lägst 10 000 kr och högst
3 000 000 kr. Vid bestämmandet företagsbotens storlek skall särskildav
hänsyn till brottslighetenstas omfattning och förhållande tillart, närings-
verksamheten. Företagsboten kan gämkaseller efterges, bl.a. brottetom

betalningsskyldighetsmedför eller särskild rättsverkan för närings-ånnan
idkaren.

Vid genomgång de specialstraffrättsliga bestämmelserna miljöområdetpåen av
kan vissa grundtyper bestämmelser urskiljas. I flera författningar, såsom iav
miljöskyddslagen, hälsoskyddslagen och lagen kemiska produkter, finnsom
sålunda bestämmelser stadgar straff för underlåtenhet iakttagasom att
förprövnings- eller anmälningsplikt. Ofta föreskrivs, såsom i nämndanyss
lagar, straff för den åsidosätter regeringen eller myndighetersom av
meddelade särskilda bestämmelser eller föreskrifter. Vidare stadgas i flera fall
också straff för den bryter villkor i tillstånds- eller dispensbeslut.motsom

Något sällan förekommer bestämmelser brott direkt i lagmera motom
stadgade förbud. Sådana bestämmelser finns exempelvis i renhållnings- och
naturvårdslagen. Detsamma gäller för bestämmelser stadgar straff försom
underlåtenhet iakttaga direkt i lagen föreskrivenatt skyldighet, såsom i lagen

3’ 36:1-6BrB §§.
33 Såsom i naturvårdslagen.
3‘ 36:7-10BrB §§.

T.ex. miljéskyddsavgift.
förverkande.T.ex.
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straffbartdetföreskrivs är attförfattningarprodukter. I någrakemiska attom
isåsomoch tillsyn,tillstånduppgifter i frågor röroriktigalämna som

produkter.kemiskaoch i lagenmiljöskyddslagen om

vid brottansvarsbestämmelsemaallmänhetiaktualiserasmiljöskyddslagenI
ocholika slagförsummelservillkorsöverträdelser,förprövningsplikten, avmot

hakantillsynsmyndighettilluppgifter lämnasfall oriktigaför det som
enligtföreliggerfalldeFöroch tillsynen.tillståndetbetydelse för ansvar

miljöskyddslagen.enligtådömasintestraffansvarskallbrottsbalken,
tillvållandeochmiljöbrottnormalgradenfördensammaStraffsatsen är avsom

sålunda medtvå år. Deni högstfängelsedvs. böter ellermiljöstöming, som
eller lämnarmiljörapportexempelvis inteoaktsamhetelleruppsåt avger enav

fängelse.ellertill böteruppgifter kan dömasoriktigamedsådan rapporten
sanktionsavgiftsärskildskallsanktionerstraffrättsligasidan dessaVid enav -

utövade denjuridiskafysiska ellermiljöskyddsavgift påföras den person som-
skedde,koncessionsvillkoröverträdelseni vilkenverksamhet omav

i fråga.vinning förekonomiskmedförtöverträdelsen personen
straffsanktioncrna.tillkomplementsålundaMiljöskyddsavgiften utgör ett

sanktionanvändasmiljöskyddsavgiftenstraffansvar kanfrånTill skillnad som
Avgiftenoaktsamhet.ellermed uppsåtinte skettöverträdelsenäven avom

fördelarnaekonomiskadebelopptillskall bestämmas motsvarar enett avsom
ellerinte allsfördelarnaekonomiskadebevisningfullöverträdelse. Kan om

skäligttilluppskattasfår fördelarnafram,svårighet läggas ettmedendast
ellerjämkasavgiftenskäl fårsärskildadet föreliggerde fallbelopp. För

efterges.

talanKoncessionsnämnden påmiljöskyddsavgift prövasFrågor avavom
överklagas hosmiljöskyddsavgifti målBeslutNaturvårdsverket. om

domstolen.till HögstaöverklagaskanavgörandeVattendomstolen, vars

miljöbalk.tillförslagregeringensiutformningMiljöskyddsavgiften har en ny
medförthamåsteöverträdelseförutsättningennuvarandeDen att en

förslagetenligtskallutdömasavgift skall kunna tasförekonomiska fördelar att
överträdelserförsanktionschabloniseradInstitutet skall utgörabort. aven

ellerjämkasavgiftenfårföreliggersärskilda skälfalldetmiljöregler. För
uppsåtmedinte skettöverträdelsenMiljöavgift skall betalas ävenefterges. om
fysiskjuridiskpåföras såvälAvgiften skall kunnaoaktsamhet.eller somav

vidinträdamiljöskyddsavgift börenbartRegeringen attanserperson.
villkorföreskrifter elleröverträdelservidmiljöbalken elleröverträdelser avav

inte kunnasåledesskallMiljöskyddsavgiftenstöd balken.meddelade med av

‘7 45MSL
3 52-63 §§.MSL
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miljöskyddsavgifter skallMålbrottsbalken.överträdelserinträda vid omav
förvaltningsdomstolama.prövas av

skallDenneinrättas.miljöombudsmanvidareföreslårRegeringen att en
skallochintressennaturvårdensmiljö- ochfrämjaförallmänhetenföreträda att

miljöbalken.enligtbeslutöverklagamiljöavgift och ha rättföra talan attom

till skyddbestämmelsersärskilda motinnehållerNaturvårdslagen
sanktionsregler. Denochersättningsbestämmelser,nedskräpning, somansvars-

ellertillståndavseende ellertäktverksamhetdriver utanexempelvis sten grus
sådantsamband medimeddelatsföreskrift harvillkor ellerbryter mot som

månader.i högstfängelseellertill böterdömastillstånd kan sex

bryteroaktsamhetuppsåt ellermedkan denEnligt hälsoskyddslagen avsom
böterfwtilli lagen dömasbestämmelservissamot

bryteroaktsamhetellermed uppsåtdenrenhållningslagen kanEnligt avsom
föreskrivetlagenstödinklusive medbestämmelservissamot av

månaderf Tilli högstfängelsetill ellerböterproducentansvar dömas sex
oriktigoaktsamhet lämnarellermed uppsåtden dömaskanböter avsom

enligtskallhandlingibetydelse någonförhållandeuppgift angessomavom
renhållningslagen.stödmedmeddelatsföreskrifteller någonlagen avsom

uppsåt ellermedkan denprodukterkemiskaEnligt lagen grovsomom
ellertill böterdömasi lagenbestämmelservissabryteroaktsamhet mot

år. oaktsamhet lämnaruppsåt ellermedDenfängelse i högst ett avsom
handlingellerbetydelse i ansökanförhållandeuppgiftoriktig somannanavom

kanlagenmed stödmeddelatsföreskriftellerenligt lagenskall avsomanges
förverkanderegel.böter.44 kemikalielageninnehållertill Dessutomdömas en

kemikalielagstiftningenshänvisas tillavfallmiljöfarligtförordningenI om
förverkande.ochbestämmelser ansvarom

iingåskallbestämmelsernastraffrättsligadeföreslårRegeringen att somnu
mellanfördelasskallStraffbestämmelsernakapitel.samlas imiljöbalken ett
får ståbrottsbalkeniidag stårde brottmiljöbalken såbrottsbalken och att som

i detsamlasanknytningspecialstraffrättsligövriga medkvar där, medan de
kapitlet miljöbalken.särskilda i

3° 37NVL
° 23HSL
‘ 24RHL
‘2 24aRHL
‘3 20LKP

21LKP
5 22LKP
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Straffbestämmelsema i miljöbalken skall i utsträckning utformas medstor
brottsbeskrivningar och brottsbenämningar, nämligen oförsiktigegna
kemikaliehantering, otillåten miljöverksamhet, försvårande miljökontroll,av
bristfällig miljöinformation, nedskräpning.

Det förstnämnda brottet den försiktighetsmåttsprincipmotsvarar idag finnssom
produkter.i lagen kemiska Otillåten miljöverksamhet skall enligtom

förslaget gälla situationer när någon har vidtagit åtgärd kan befarasen som
påverka miljön sig ha erforderligt tillståndutan att eller medgivande ellervare
ha gjort sådan anmälan krävs. Försvårande miljökontroll skall enligtsom av
förslaget brott sanningsplikt och informationsskyldighet.mot Bristfälligavse
miljöinformation skall överträdelser föreskrifter uppgifts- ochavse av om
informationsskyldighet. Brottet nedskräpning skall karaktärenges av en
särskild ansvarsregel.

Regeringen föreslår vidare skärpta maximistraff. För brott reglerasgrova som
i miljöbalken skall straffet fängelse i lägst månader och högst år.vara sex sex

3.3.11 Skadestånd

Om någon orsakar skada för kan han bli skadeståndsskyldig enligten annan
den allmänna skadeståndslagen 1975:404. En förutsättning för ersättningatt
skall enligtutgå skadeståndslagen är skadan vållats uppsåtligen elleratt av

vårdslöshet. Så kallad förmögenhetsskada ersätts bara dengrov vållatsren om
brott.genom

Reglerna ersättning för miljöskada finns i miljöskadelagen 1986: 225.om
Miljöskadelagen tillämpligär när verksamhet på fastighet orsakar skador ien
omgivningen olika former mark och luftföroreningar, buller,genom av
skakningar eller andra liknade störningar.

För skadeståndsskyldighet skall föreliggaatt krävs skadan härrör frånatt
verksamheten fastigheten.på Med verksamhet förstås dels själva markenatt
används på visst delssätt, byggnadett eller anläggning finnsatt elleren som
uppförs på marken används på visst sätt, för industriell drift. Enett skadat.ex.
skall ha orsakats störning det med hänsyn tillanses genom en om
omständigheterna föreligger övervägande sannolikhet för sådantett
orsakssammanhang.

Skadestånd för personskada, sakskadautges och förmögenhetsskada. Denren
skadelidande kan också får ersättning för framtida skador. Till skillnad från
den allmänna skadeståndslagen bygger miljöskadelagen på principen striktom
skadeståndsansvar, dvs den orsakar skada skallatt ersätta denna ävensom om

46 5 § första stycket första meningen.

110



det inte skett uppsåtligen därför starkareeller vårdslöshet. Den ettgergenom
skydd för skadelidande skadeståndslagen. Tillstånd förallmännaänen en
miljöfarlig verksamhet ingenenligt miljöskyddslagen sålundautgör
ansvarsfrihetsgrund, tillståndsvillkoren inte överskridits.även om

Ren förmögenhetsskada inte har orsakats brott bara denersättssom genom om
störning orsakat skadan betydelse. Skada inte harnågonärsom av som
orsakats uppsåtligen eller vårdslöshet bara den störningersättsgenom om som
har skadan inteorsakat skäligen bör tålas med till förhållandenahänsyn på

eller till dess jämförligaallmänna förekomst under förhållanden.orten

Det inte enbart fastighetsägareär och tomträttsinnehavare kan blisom
skadeståndsskyldiga, också andra brukar fastigheten i sinutan som

verksamhet.näringsverksamhet eller i offentlig

3.3.12 EG

Avtalet det europeiska samarbetsområdet EES och eventuellt svensktettom
sammanhanget.framtida medlemskap EG-rätten intressant igör Ett

medlemskap innebär materielladet innehållet i skattelagstiftningen iatt
väsentlig omfattning kommer EG-regler, inte minstatt styras av gemensamma
på de indirekta skatternas område vi viddär medlemskap kommer bliett att
delaktiga i för, EG beskattningssystem, skapats införgemensamma som
förverkligandet inreden marknaden.av

Det sigrör regler för beskattningsunderlaget,om gemensamma
beskattningsordningen och den gränsöverskridande handeln. Ett antalstort
rättsakter skall implementeras. Det har från svensk sida framställts önskemål

behålla internavissa regler inte helt i överensstämmelse medärattom som
EG-systemet. blandDet gäller vissa miljöbetingade inslag i vårannat
energibeskattning.

Med direktiv förstås besluten bindande förär medlemsländerna, detatt attmen
ankommer respektivepå land sin lagstiftning direktiventill för detatt anpassa
fall landets uppfyller direktivensnuvarande lagstiftning inte krav.

47 Bland kan den tillverkat skadegörande produkt lösa saker bliannat som en
skadeståndsskyldig enligt l992:18.produktansvarslagen lag reglerarDenna
skadestånd för eller orsakats på grund säkerhetsbrist.sakskada Enperson- som av en
produkt har säkerhetsbrist inte så säker skäligen kan förväntas.den ären somom
Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd
och hur den har marknadsförts med hänsyn till bruksanvisning, tidpunkt dåsamt
produkten i omlopp övriga omständigheter.ochsatts

det följandeI används beteckningen beteckningen den relevanta iEG EU äräven om
vissa sammanhang.
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EG har utfärdat direktiv bland beträffande harmonisering vissaannat av
punktskatter.49 Direktiven definierar de skattepliktiga tidpunkten förvarorna,
skattepliktens inträdande och tidpunkten då skatten skall debiteras. Däremot
definieras inte skattskyldigheten och deklarationsskyldigheten. Detta överlåtes

deåt enskilda medlemsstaterna. För bland tillgodose kontrollen skallatt annat
de punktskattepliktiga åtföljas s.k. ledsagardokument, i vilketettvarorna av
varje skall kunna identifieras och skatten skall kunna beräknas.vara
Dokumentet skall utfärdas i minst fyra exemplar, behållsettvarav av-av
sändaren, lämnas till och behålls underskrivetett mottagaren, ett returnerasav

till avsändaren varigenom för skatten frånmottagaren övergåransvaretav
avsändaren till och ställs till beskattningsmyndighetensmottagaren ett
förfogande.

Vidare innehåller EG-direktiven krav på register skall läggas överatt upp
näringsidkare sysslar med punktskattepliktiga Registret skall förassom varor.
med ADB och uppgifterna skall utväxlas mellan medlemsstaterna. Direktiven
innehåller också flera särskilda begrepp, såsom suspension, upplagshavare,
skatteupplag.
Suspension innebär visserligen skattepliktigär skatteplikten inträderatt varan -

tillverkasnär eller införs i EG-land betalningen skatt ärettvaran men av-
uppskjuten till dess levereras för konsumtion. Upplagshavare ärvaran en
fysisk eller juridisk fåtthar myndigheternas tillstånd iatt ettperson som som
led i sin näringsutövning tillverka, bearbeta, lagra, och levererata emot
punkskattepliktiga under suspension.varor

Med skatteupplag varje plats där upplagshavare sin verksamhetutövaravses en
med de punktskattepliktiga under suspension. Defmitionemavarorna av
begreppen upplagshavare och skatteupplag slår endast fast någon kan fåatt
tillstånd hantera punktskattepliktiga skatt behöver erläggasatt utan attvaror
förrän överlämnats till någon inte själv godkändär upplagshavarevarorna som
och skatteupplag detär där upplagshavaren sin verksamhetatt utövarutrymme
under suspension skattebetalningen uppskjuten.

Den skall erlägga punktskatten skall den kontrollaccepterasom som
beskattningsmyndigheten i det aktuella landet kan kräva för fastställaatt att

betalats.51verkligen kommit fram och det korrekta skattebeloppetattvarorna

‘9 212, 9278-84 92108.och direktiven slåsI fast skall finnasdet harmoniseradeatt
regler för punktbeskattning mineraloljor, alkoholhaltigaalkohol etanol ochav
drycker förädlade tobaksvaror. fastställtEG har minimi- och maximiskattesatsersamt
för olikade varuslagen.

5° 9212.
5‘ 9212.
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åtgärdertillfram förslaglagtTullverketmedsamrådhar iRiksskatteverket
medlemskapvidkrävsförändringaradministrativa ettdebetingas somsom av

punktskattema. avseendehar lämnatsMotsvarandegäller rapportdetnär
mervärdeskatten.

huvuddelenmedlemskapet görsinförlagstiftningsarbetetNär det gäller av
anpassningtekniskutredningenförinomförberedelsearbetet avom enramen

EG.tillpunktskatternamervärdeskatten och

avtalet sägsImiljöregelsystem.EG:sdelarväsentligaEES-avtalet ingårI av
till bevara,skall syftamiljönfrågai attåtgärdersålunda parternasatt om

ochhälsamänniskorsskyddetbidra till attmiljön,och förbättraskydda att av
Såsomutnyttjanderationelltoch naturresurser.säkerställa varsamtett av

vidtagas,åtgärder börförebyggande attprincipergrundläggande attanges
förorenardenvid källan ochhejdasföreträdesvis börmiljöförstöring att som

betala.miljön skall

miljöområdet. Deharmonisering påbehandlar100 i RomfördragetAArtikel
1987.enhetsakten års.k.deninfördesmiljöreglemaförsta konkreta genom

52 måsteEnligt1993:9.EG-perspektiv RSV Rapport rapporteniPunktskatter ett -
begrepp:följandeblandinföralagstiftning och annatsinSverige anpassa

Detregistreradsuspension ochskatteupplag, varumottagare.upplagshavare,
harupplagshavare rätt emotatt tasistnämnda attutan varasompersonenavser

bakgrundsuspension.under Motandra medlemsstaterfrånpunktskattepliktiga varor
knytabörskattskyldig,reglerar ärinte attföreskrifterEG:s manansesatt vem somav

till dendeklarationsskyldigheten ägerdärmedochskattskyldigheten varan.som
1993:8. RapportenEG-perspektiv RSV RapportMervärdebeskattningen i ett -
särskildadå denår 1993, även rapportenitill regeringen slutetöverlämnades av

RiksskatteverketEG-perspektiv frammotorfordon iFörsäljningsskatt på togsett av
1993: 10.RSV Rapport

54 energibeskattningenteknisk taröversyn1991:113. UtredningenDir uppavom
energiskattefrågor dir 1992:89.

skyddsåtgärderbestämmelsersärskildamiljöbilaga innehåller deAvtalets somom
utfärdatregeringenEES-avtalet harföljd73.tillämpas enligt Somskall art aven

1994.januarikraft den lträdde ispillolja. Denförordningen 1993:1268 om
56 health,..concemingproposalsCommission, in itsTheArtikel 100 p.3 lyder:A ...... highbasewill takeprotection,protection andenvironmentalsafety, aas aconsumer

Title Vll.130130 och130artiklarna tof protection. är närmastlevel Det s
miljöfrågor.behandlarEnvironment som
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Den miljöpolitiken syftar till bevara, beskydda förbättraochattgemensamma
kvaliteten på miljön, bidra till skyddet människors hälsaatt attsamtav
säkerställa utnyttjas försiktigt förnuftigtochatt naturens artikel 130resurser r
p.1.57 Försiktighetsprincipen ingår sålunda del miljöpolitiken.som en av
Åtgärder miljöområdetpå skall bygga principernapå förebyggande åtgärderatt
skall vidtas, miljöstörande verksamhet skall angripasvidatt källan och att

8förorenaren skall betala kostnaderna artikel 130 p.2.r

Miljöreglerna kan Rådet kvalificerad majoritet,antas dvs attav genom
s.59besluten inte längre behöver enhälliga artikel 130 De enskildavara

medlemsstaterna kan, inom för Romfördraget, införa långtgåenderamen mera
t.60skyddsåtgärder artikel 130

EG har för intenärvarande några regler i fråga miljöavgiftergemensamma om
eller miljöskatter. Dock har frågan användning ekonomiska styrmedelom av -
inklusive skatter och avgifter aktualiserats inom EG. Diskussionen har rört-
frågan harmonisering skall ske på EG-nivå eller varje medlemsstatom en om
med stöd nämnda artikel kan införa ekonomiska styrmedel.av

Vad gäller närmare genomgång olika EG-regler specifikt inomen av
avfallsområdet hänvisas till 6.1.avsnitt

3.3.l3 Tillsyn och kontroll

För skyddsåtgärder skall avsedd effektatt krävs formnågon tillsynm.m. av
Ävenoch kontroll. det saknas klar definition begreppen tillsyn ochom en av

kontroll i miljöskyddslagstiftningen, begreppet tillsyn vidare änsynes vara
begreppet kontroll. Tillsyn förbehålls i princip myndigheternas arbete med att

57 Action by the Community relating the environment shall have followingto
objectives:

improveandto the quality of the environment;protectpreserve,-
contribute towards protectingto human health;—

prudent and rationalto utilization of natural resources.ensure a—58 Action by the Community relating environmentthe shall be basedto the principleon
that preventive action should be taken, that environmental damage should priorityas a
be rectified and that the polluter shouldat Environmental protectionsource, pay.
requirements shall be of the Community s other policies.componenta

59 The Council, acting unanimously proposal from the Commission and afteron a
consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, shall
decide what action be taken by the Community.to The Council shall, under the
conditions laid down in the preceding subparagraph, define those whichmatters on
decisions be taken by qualified majority.toare a60 The protective adopted in Article 130 shallmeasures pursuant to notcommon s

Member State from maintainingprevent introducing stingent protectiveany or more
compatible with this Treaty.measures
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ochefterlevsföreskrifter och villkortillse gällande lagar, förordningar,att
efterlevnad, meddelandeomfattar således övervakning lagamas avav

meddelandeanmälningsärenden,tillsståndsbeslut, handläggning avav
upplysningar ochochföreskrifter, förbud, lämna rådförelägganden och att

driftsansvariga iakttarverka förinformation liknandeoch attgenom
medfinansierasskall enligt vissa lagaraktsamhetsregler Tillsynenm.m.

Enligtfinansieras med skattemedel.avgifter tillsynmedan annan
frågamiljöfarliga verksamheten imiljöskyddslagen dendenär utövarsom

förtalar egenkontrollskyldig kontroll densamma. Manutöva över attatt om
myndigheterna.från den åvilarsärskilja sådan kontrollverksamhet som

verksamhet bedrivs iSålunda miljöfarligligger primära fördet attansvaret
verksamheten i fråga.enlighet denmed lagbestämmelserna på utövarsom

miljöskyddslagstiftningensTillsynen i allmänhet den del avanses vara
finns. främsta detillämpning bristerna Den orsakendär de ärstörsta stora

dei lagstiftningen ochskillnaderna mellan de uttalade ambitionsnivåema
tillsynfaktiska myndigheterna. Vad gälleroch möjligheterna hosresurserna

således väldigt svårtoch kontroll miljöområdet det många gångerpå är att
villkorsregler förEffektiviteten bromsas ocksåuppnå önskad effektivitet. attav

förfall utformade det svårtmiljöfarlig verksamhet i vissa påär sätt görsom
finns därför behovmyndigheterna kontrollera efterlevnaden. Detatt av

utformningen föreskrifter och villkor såutvecklingsarbete angående attav
efterlevnaden problemmöjligheterna kontrollera ökar. Ett ärlätt attannatatt

demföga framgångsrikt vidta rättsliga åtgärderdet ofta har visat sig att mot
lagstiftningen. Antalet tillsynsobjekt totalt mycketbryter är stort,settmotsom

vilket försvagar effektiviteten.naturligtvis också

ochTillsynens omfattning varierar mellan kommuner. Miljö-
hälsoskyddsnämnden det lokala tillsynsansvaret och skall kontrollerahar

hälsaefterlevnaden författningar reglerar skyddet människorsde somav av
miljöskydd skydd, iskalloch Tillsynen medborgarna grundläggandeettge.

enskildes inse risker för hälsanprincip den förmågaoberoende attegenav
eller påkalla myndigheternasmiljön och skall behövadenneutan att

hälsoskydds-Miljö- ochuppmärksamhet eller själva driva process.en
enligtnämnderna möjlighet avgifter för tillstånd och tillsynhar att ta ut

förkostnadermiljöskyddslagen. Livsmedelsavgifter avsedda täckaär att
tillsynsavgiftenmindre del den årligaprovtagning och undersökningar. En av

isåsomi flera olika sammanhang,brister harDessa behandlats
imiljöskydd,1978:86 bättreMiljöskyddsutredningens betänkande SOU om
ioch198081:92 ändringar i miljöskyddslagenregeringens proposition om

och miljöarbetet.betänkandet 1993: 19SOU Kommunerna
62 renhållningslagen och naturvårdslagen.Exempelvis enligt hâlsoskyddslagen,
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är avsedd täcka kostnader för godkännande kontrollprogram. Enligtatt av
hälsoskyddslagen kan avgifter för olika tillstånd inte förtas ut men
tillsynsuppgifter.

Staten kommunernas verksamhet till innehåll och omfattning främststyr genom
lagar och förordningar, utbildning, föreskrifter gränsvärdengenom om m.m.
och utformning avgiftssystem och andra ekonomiska styrmedel.genom av

Ett antal statliga myndigheter har tillsynsansvarcentralt inomstort miljö-ett
och hälsoskyddsområdet, varvid Naturvårdsverket har särställning. Ien

organisationutredningen Naturvårdsverkets uppgifter och framhölls bl.a.om
verkets viktigaste uppgifter i tillsynen borde underlagatt föratten av vara ge

stärka de övriga tillsynsmyndighetemas planering, genomförande ochatt
uppföljning tillsynen fram allmänna råd förmedla kunskapatt ta samtav genom

erfarenheter.och

Kemikalieinspektionen skall enligt sin instruktion uppmärksamt följa
utvecklingen i fråga förekomsten kemiska produkter och de riskerom av
användningen dessa kan medföra, utreda, sammanställa och dokumenteraav
verksamheten avseende kemiska produkter och de hälso- och miljörisker de
kan medföra, stödja regionala och lokala tillsynsmyndigheter. tillsynFörsamt
enligt lagen kemiska produkter kan inga avgifter tas ut.om

Socialstyrelsen tillsammansutövar med Naturvårdsverket den tillsynencentrala
enligt hälsoskyddslagen. Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet detnär
gäller livsmedelskontrollen bevakar konsumentintressen på området.samt

Länsstyrelsen har regionalpå nivå huvudansvaret för miljö- och
hälsoskyddsfrågoma, inkl. den lagreglerade tillsynen. Länsstyrelsen svarar

förbl.a. frågor inom hälsoskyddet och hushållningen med Inaturresurser.
1993 års budgetproposition framhåller regeringen aktuella uppgifter föratt
länsstyrelsen inom miljöskyddet kan tillsynsansvaretöverlåta förattvara
anläggningar på miljöskyddsförordningens B-lista till kommunerna och att

léinettillsynsprogramupprätta för de samlade tillsynsaktivitetema i
.

Uppdraget för utredningen kommuners arbete för livsmiljögod attom en var
göra samlad utredning vad den riksdagen fastlagda miljöpolitikenen av av
inneburit för kommunernas vidkommande och på vilket det kommunalasätt

förstärkastillsyns- miljöarbetetoch kan Enligt utredningen kan tillsynen.
förbättras bl.a. enhetligt avgiftssystem, möjligheterökade tillettgenom
tjänsteutbyte mellan kommunerna och bättre samverkan mellan centrala

sou 1991:32.
Prop. 199293: 100 bilaga 14.
Dir. 1991:20.
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dembekostasframtidenibörtillsynkommunal avlagbundenAllmyndigheter.
betalar.förorenarenprincipenmedenlighetverksamheten idriversom

produkter,kemiskalagenbl.a.utredningenföreslår omattDärför
hälsoskyddslagenochmiljöskyddslagennaturvårdslagen,renhållningslagen,

påobjektolika etttillsynföravgiftfårkommunerna ut avtaändras så att
Kommunenskommunfullmäktige.beslutasenligtenhetligt sätt taxa avsom

föreslåsDärför atttydligare.görasutredningenenligtbörinformationsansvar
det ärframgårdet attsåändrashälsoskyddslagen att§ i4nuvarandeden

faktoreroch demiljönlokaladen sominformerauppgiftkommunens att om
saknasDethälsan. ettpåverkarmiljöfaktorerliksomden,påverkar somom

påmyndigheternamellansamverkanochsamrådförnationelltcentralt organ
inrättas.sådantföreslårUtredningen ettatt organtillsynsområdena.olikade

mellandialogförforumutredningenenligt ettocksåDärmed skapas --
finnsidaghinderformellaDetillsynsområdena. somolikadeförföreträdare

frånpersonallåtahälsoskyddsnämndema annanattochmiljö-lokalaför de
därförskallprovtagninginspektioner, etc.utföraförvaltningkommuns

undanröjas.
förhar ansvaretkommunernagrundprincipen attskallutredningenEnligt vara

striktenligtlänsstyrelsenverksamhet, enattmiljöfarligtillsyn men -av
särskiltmedanläggningarantaltillsynförskall ettansvarsfördelning avsvara-

skallhälsoskyddsområdetochmiljö-inomTillsynenmiljöpåverkan.omfattande
enligtochnivålokalpåmyndigheterbedrivashandförstaisålunda av

denhälsoskyddsinspektörerochmiljö-utbildadenormaltharutredningen
denUtredningen atttillsyn.miljöeffektivför anserfordraskompetens ensom

bl.a.fått,myndighetercentralaandraoch somNaturvårdsverketroll som
ochlokaltuppföljningochutvärderingsig avskallde ägnainnebär att mer

förstärkas.ochutvecklasskallverksamhet,bedrivenregionalt
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TAXORDIFFERENTIERADE4

4.1 Bakgrund

syfte ärstyrmedelekonomiskt atthärdifferentieradeMed etttaxor varsavses
derasvad gäller sättbeteendeoch hushållens attföretagensändra generera

inomverksammablandharavfallet. Detbehandlaavfall och deras sätt att
användaintresseuttalatfunnitstidlängre attavfallsområdet sedan ett aven

styrmedel.aktivtdifferentierade etttaxor som
förinomavgifterna,konkretinnebärdifferentieringEn atttaxor ramenav

fraktionervissafrånintäkternasåomfördelassjälvkostnadsprincipen, att
konsumenternaPå detta sättfraktioner.subventionerar andra uppmuntras

avfallsfraktioner.undvika vissaekonomiskt att

industri- ochskiljer sig mellandifferentieradeUtformningen taxesystemav
mängder,gällervadskillnadernabl.a. påhushållsavfall beroende samman-

vidhämtashushållsavfalletblandadeFör detsättning och karaktär. som
material-medanviktsbaseradoftast frågadethemmen taxa,är om en

itill hemmet,anslutninggratis iavlämnaskanåtervinningsfraktionema
icentralt kommunen.närområdet eller

mängdenminskaviljauttaladallmäntdetavfallsbranschen ärInom atten
videxisteraroch rörliga,fastakostnader,avfall. Deosorterat som

definansierasmåstevadavfallshanteringen avgör taxor somgenomsom
ikostnaderdock inteOftaskall erlägga. ärkommunernaavfallsbolagen och

deponiutrymmelakvattenbehandling, inköpform framtida nytt m.m.avav
väldigt svåragenomgåendekostnaderSådana ärkostnader.inkluderat i dessa

osorteradestorlek. Om detbetydandede kanuppskatta attatt trots vara av
viljanökadeundvikas. Dendessa kostnaderdelminskar, kan attavfallet aven

differentieringsålundaavfall uttrycksminska mängden osorterat avengenom
därkostnadernaomfördelninginnebärDifferentieringentaxoma. aven

deförkostnadernasubventioneraravfallöverpriset för osorterat rena
medan denföljaktligen högreavfall blirTaxenivånfraktionerna. för osorterat

avfall blirför lägre.sorterat

miljömål.bestämdavissauppnåviljanuttryckaDifferentieringen kan sägas att
inomdifferentieradeanvändningenallmänt diskuterat taxorNär avman

miljömåldesamhälletavfallshanteringen har syftet varit motstyraatt som
informellaochi formellauttrycktregeringriksdag, och kommuner

sammanhang.

iuttrycktssammanhanget, hari ettvilka aktuellaMiljömålen, termerär av
miljöfarlighet,avfalletsreduktionavfallstänkande,förebyggandeökat av
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minskning avfallsmängdema förbättrad materialåtervinning ochsamtav
energiutvinning ökad källsortering. Källsortering och avfallsminimeringgenom
stimuleras lång rad åtgärder vilka differentierade bara ärgenom en taxorav

De differentierade medför dock verkan källsorterings-taxorna ochen. att av
avfallsminimeringsinitiativ kan förstärkas betydligt de klara ekonomiskagenom
incitament avfallsproducentema får.som

Den gällande riktlinjen för kommunal avfallshantering har varit
självkostnadsprincipen. Genom de ändringar i Renhâllningslagen iträddesom
kraft den l januari 1991 har kommunernas möjlighet användaatt
differentierade för olika avfallsslagtaxor till miljöriktigtatt styra ett
omhändertagande blivit fastställd i lag och åtgärder detta slag kan motiverasav

behovet avfallsströmmarna det eftersträvadeatt styra behandlingssättet.av mot

Vissa svenska kommuner har under år genomfört eller mindresenare mer
omfattande försök med differentierade för industriavfall. Skillnaderna itaxor
taxenivåerna har dock inledningsvis varit måttliga. Inte förrän de allra senaste
åren har större antal kommuner införtett med differentieradesystem taxor.
Samtidigt skillnadernahar mellan de olika taxenivåema blivit större.

Vad gäller hushållsavfall har utvecklingen inte gått lika snabbt. förIntresset
differentiering föräven hushållsavfall har docktaxorna tilltagit påav senare
tid.

Efterhand de differentierade påverkar avfallshanteringen,taxorna måstesom
givetvis justeringar göras så de totala kostnadernataxorna förattav
verksamheten hela tiden täcks. Ett exempel på detta kan fleralltvara om
börjar sitt avfall och intäkterna från fraktionensortera avfall därmedosorterat
minskar. Detta kommer, det sorterade avfallet förknippatär med kostnaderom

är högre avgiften,än kräva generell höjning försom att taxorna atten av
kompensera bortfallet intäkterna från avfall.osorteratav

4.2 Internationella erfarenheter

4.2.1 Introduktion

De internationella erfarenheterna differentierade i fallär mångataxorav
betydligt omfattande deän svenska, speciellt när det gäller hushållsavfall.mer
Några väsentliga erfarenheter från europeiska länder och USA återges i detta
avsnitt. Tonvikten läggs på de omfattar hushållsavfall.system som
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4.2.2 Schweiz

Schweiz gällerföregångsland differentierade Främstär vadett taxor.avser
000detta idag 1 använderden tysktalande delen Schweiz, där kommunercaav

sopsäcksavgiftform differentierad skulle kunna kallastaxaen av ensom
Kehrrichtsackgebühr.

praktiken speciella sopsäckar iI ftmgerar sopsäckssystemet kimdema köperså att
livsmedelsaffärema. överpris ochSäckama säljs till förutbestämtt.ex. ett

intäkterna från avfallshanteringen. vissaavfallssäckama finansierar kommunerI
sopsäcksavgiñen kompletterad med årlig abonnemangsavgifi. Detär äräven en

vanligt delar avfallshanteringen betalas skattevägen.även att av

Systemet infördesanvänds såväl i städer. de städernasmå Av störrestorasom
Sopsäckstaxan först Zürich följde efter underi 1976, medan och Basel 1993.Bem
Introduktionen 1970-talet gick idag fungerar mycket braunder trögt taxanmen
och for introducera i helamycket talar kommer sopsäcksavgifteratt attman
Schweiz.

Sopsacksavgifien kundervolymsberoende och därför degör äratt taxan gynnar
lämnar sig. Schweizliten volym avfall ifrån förutsättningar iDesom som man

punktenkrävs för ska fungera kan sammanfattas i följandeatt systemetanser

speciella sopsäckar säljs i handeln de enda får användas.De är0 som som

finnas utbyggtmåste för återvinning.Det Man attett systemI anser en
optimal täthet för återvinningsstationer 2000-3000 invånare.är en per

finnas infonnations- parallellt tillDet måste och rådgivningsverksamhet0 en
sopsäckssystemet.

Inledningsvis till kontroll och uppföljning förmåste avsättas att0 resurser
undvika avfall till grannkommuner, privatillegal deponering,transport av
förbränning och ökad belastning i kloaksystem och reningsverk.

Priset för sopsäcken kr för liters säck. Sopsäckstaxan har, där den4-5 35är ca en
introducerats bidragit tillpå minskning det osorterade avfallet medrätt sätt, en av
15-30% beroende studeras. totala mängden avfall harvilken kommunpå Densom
inte minskat utsorterade givetvismedan fraktionema materialnämnvärt av rena
ökat.

KirschbergzjuliI påbörjades i försök med1991 i kommunen kantonen Bern, ett
,mobila söktevågar. infört något sopsäcksavgiftssystemKommunen ensom

alternativ lösning. eller vidHushållen utrustades med avfallskärl 1401om

Bundesamt Landschaft Evaluation Kehrichtsackgebühr,fiir Umwelt, Wald und
1990.Bem,

Containergewichts-Gewässerschutzamt Pilotversuch mit derdes Kantons Bem
Gebühr in Kirschberg, 1992.Bern,
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flerfamiljsbostäder med containrar Avgiften fastställdes till770 0,35 SFRom
kg. kombinerades med MängdenSystemet ökade källsorteringsmöjligheter.per

hushållsavfall minskade under det första med 25-30%.åretosorterat

4.2.3 Tyskland

Tyskland har mycket betydande volymsbaseradeI antal försök med vikts- ochett
differentierade genomförts. flertal för utformningarEtt olikataxor systern av
differentierade den schweiziska sopsäcksavgiften, mobilataxor prövas;
vågsystem, självhäftande etiketter eller Banderolle.remsor

Försök sker sedan tid tillbaks i bl.a. Fussgönheirn, Neuhofen,orternaen
SUWHassbloch, Landau Offenbach Baden-Württemberg,Rarnsen, Centrum,

Eschbom Hessen, Billigheim, Berkheim och Pledesheirn Rheinland-Pfalz.

EsslingensI Landkreis januari 1990 380 000deltar sedan invånare i ettca
försök med volymsbaserade differentierade Konsumenterna hartaxor.
möjlighet använda behållare olika 120 240storlek alt. l beroende påatt av
behov. Vanligtvis tilldelas hushåll 1-3 120-litersmed behållareett personer en
och hushåll fler 240-litersmed än behållare. När kundentre personer en anser

kärlet behöver ställs det och han fäster speciell påtömmasatt ut en remsa
kärlet.

Grundtaxan för avfallshanteringen 100för förär enpersonershushåll DM,ett
160tvåpersonershushåll 220DM och för hushåll med eller fyratre personer

DM. fempersonershushåll 265Ett betalar DM och för varje därutöverperson
stiger med 44 DM. för avfallshanteringenNär grundtaxan betalatstaxan
erhåller 12kunden avfallsremsor.

Om ytterligare krävs kan dessa köpas på bl.a. postkontor och bankernaremsor
till 3,75 120-litersstyckepris 240-litersDM kärl alternativt 7,50 DMett av
kärl. Om vill lämna ytterligare avfall, trädgårdsavfall, finns dett.ex.man
speciella avfallssäckar 701 till försäljning för 4 DM styck. I detom nyaper
differentierade har ökat förutsättningarna för källsorteringtaxesystemet man

l 600 återvinningscontainrar papper, plåt sjuglas, ochattgenom
återvinningscentraler placerats 486på olika platser. Egenkomposteringut

och 48% hushållen komposterar avfallet själva.uppmuntras ca av

Man pekar i Esslingen följandepå resultat:

Mängden avfall minskade under de första 1990-1991åren frånosorterat0
300 kgperson 155och år till kgperson och år.

Scheffold Zusammenfassende der Erfahrung mit BanderollensystemBewertung dem
im Landkreis Esslingen 6nach Erprobung, Müll und Abfall, 1992.Monaten Nr
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Mängden och återvinningsbart material papper, glas,utsorterat plåt0
m.m. ökade från 65,2 kgperson 98,4och år till kgperson och år.

42,9% invånarna ansåg det ökat deras0 att taxesystemetav nya
medvetenhet vid inköp så de försökte förebygga avfallt.ex. att attmer
uppstod.

Den totala körsträckan för avfallsbolagen minskades från 3 013 kmvecka0
till 2 664 kmvecka. Detta medförde totala insamlingstiden kundeatt
minskas från 723 timvecka till 408 timvecka.

Baesweiler4Den tyska staden har 25 000 invånare. I staden påbörjadesca
1991 försök med volymsbaserad differentierad Systemetett innebärtaxa. att
kunderna förses 120-litersmed 240-literseller behållare. Man har valt inteatt
använda etiketter eller förser varje behållare medutanremsor en
identifieringsbricka och liten radiosändare med information ägaren.en om

Kunden behållarensätter den behövernär tömmas. Närut tömstunnan
registreras detta på lastbilen till datorenhet inutiantenngenom en en
förarhytten. Taxesystemet fungerar så kunden betalar årsavgift föratt en
avfallshanteringen 104,4O DM. Veckovis avfallstömning erbjuds precis som
tidigare, i det erhåller hushållen premie 2taxesystemet DM förmen nya en
varje hämtningstillfälle behållaren inte ställs till tömning. Förbättradeutsom
möjligheter till källsortering erbjuds ökad mängdattgenom en
återvinningscontainrar har ställts ut.

Försöket följdes även med intervju kunderna där 45%upp atten av ca uppgav
det hade påverkat deras beteendetaxesystemet så de i störrenya att
utsträckning förebyggde uppkomsten det avfallet.av egna

Resultaten i Baesweiler kan sammanfattas i följande punkter:

Den totala tiden för insamling avfallet kunde minskas 50%,med0 av ca
eftersom de flesta kunderna gick till tömningöver vecka.varannan

Mängden avfall minskade i genomsnitt 276från till 237osorterat kgår,0
dvs. med 14%.ca

Mängden utsorterade fraktioner ökade enligt följande: 0,58metaller0 t
18%, 7,64glas 20% 13,34och 60%.t tpapper

4 Oeko Systeme Maschinen und Anlagenbau GmbH OEKO-HEUREKA TEST;
Volumenbezogene Abrechnung inHausmüll der Stadt Baesweiler, Breitscheid,von
1992.
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Rheinland-Pledesheim delstatenochBerkheimBillingheim,samhällenaI
vågsystem.5 braharFörsökenmobila gettförsök medgenomförsPfalz

20%. Dettaavfall, attmängd trotsminskadi formresultat osorterat caav
84konsumenternaBillingheim betalartänkt. Ifungeratalltidtekniken inte som

DMkg0,15variabeldettaoch betalar utövergrundtaxaDMår i taxa omen
täckskostnaderna13därkonstrueratBerkheim haravfall. I taxa, avenman

antaletpåbaserasGrundtaxanvikttaxa.variabel23ochfast taxa enavenav
kunnataxekonstruktion hoppassådanhushåll. Genomindivider manenper

Berkheimibarnfamiljer. Taxanbl.a.belastningen påekonomiskaminska den
följande tabell:enligtkonstrueradär

AvgiftAntalet personer
kombinerasgrundtaxanangivnahär59 DenDM1

på:viktsberoendemed46 DM taxa2 en

avfallkg0,4442 DMDM3 per

36 DM4

32 DM5

i BerkheimTabell 4. l Taxan

695395 ochDMfyrapersonersfamilj mellanförvarierarEsslingenI taxan en
veckan.igångelleri månadengångavfallet lämnaspåDM beroende enenom

dåavfallsbolagenförprobleminneburit deltaxenivåerna harolikaDe en
flertaletitillhar lettDettabalanseras.och utgifter skainkomster att man
hushålldel. Allarörligfast ochivalt delakommuner taxanatt enenupp

variabelbetalarabonnemangsavgift och därutöverbetalar enmansamma
totala30-70% deofta mellantäckerAbonnemangsavgiften avtaxa.

kostnaderna.

uppfattar deinvånarnahurstudiergjort flertalharI Tyskland ett omman
samtligahar iinvånarnamajoritetbetydandeEndifferentierade taxorna. av

hushållsavfall.fördifferentieradepositiva tillstudier sigställt taxor

förligga påmåstenivågjorts vilken attUndersökningar har även taxornaav
fick konsumenternaBerkheimi StadtstudieVidpåverka konsumenterna. en

genomsnitt ansågkosta. Iavfallshanteringen attfårmycketfrågan hur man

5 Abfallentsorgung,kommunalenGebührenmodelle in derScheffold Neue
1992.Bingen,Fachhochschule
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0,25abonnemangsavgiften 80 DMår den variabla delenborde och cavara ca
avfall.6DMkg

användaFrån flera håll i Tyskland finns uttalat intresseett attav
differentierade förlängningenför och ibättre kunnataxesystem att styra
minska avfallsmängdema. flertal delstater ändraBl.a. överväger attett
lagstiftningen genomföra differentierade iför kunna störretaxesystematt
skala. finns undanröjas innan sådandock antal hinder måsteDet ett ensom
introduktion tillförlitligheten till tekniskai full skala kan ske. Exempelvis deär
lösningarna inte fortfarande lidertillräckligt eftersom del systernstor aven
barnsjukdomar.

Övriga4.2.4 länder

invånare.Den danska kommunen Tinglev södra Själland har 10 000på ca
Befolkningen bor i huvudsak i villor. introducerades1984 ett nytt taxesystem som
bygger ikundens avfall med mobil Mängden avfall registreraspå våg.att vägs en

datorenhet i sopbilen varefter kunden får betala efter mängd avfalllämnaten
enligt består fast krår och vikttaxaabonnemang 275 påtaxa etten som av en
1,90 krkg avfall. Investeringskostnaden för och datorenhetvåg var ca
200 000 kr. har kompostering dessa åtgärder harDessutom Genomuppmuntrats.

Åtgärdernakunnat minska mängden avfall med har medfört30%. attman ca man
kunnat gå till tömning vecka och därigenom kunnatöver avsevärtvarannan spara
på bränslekosmadema vid ändringen. Vidare har kompletterats medsystemet en
återvinningsstation investeiingskostnad milj kr där sortering ske i1,2 kanca

till olika15 fraktioner. har diskuterat möjligheten i framtidenMan även attupp
siganvända mobil sorteringsanläggning för underlätta sorteringen förattav en

ktmderna.

Några i USA, främst 1980-Perkasie, Ilion och Seattle påbörjade underorter
hushållsavfall.7talet försök i skala differentierademed för Istörre taxor

Philadelphiaförorten 1988Perkasie infördes volymsbaserad differentieraden
för hushållsavfallet. Differentieringen fungerar ipå motsvarande sätttaxa som

Schweiz. Kunden köper speciell sopsäck i livsmedelsaffären och intäkternaen
från försäljningen säckar finansierar avfallshanteringen. När systemetav

$infördes $priset 1,50 18 0,80för säck kan fyllas med kg och förvar en som
säck fyllas 9 avfall.kan med kg De differentierade i Perkasietaxornaen som

resulterade i 10%. Samtidigtden totala mängden avfall minskade medatt ca
minskade 30%.mängden avfall medosorterat

6 Scheffold Gebührenmodelle in Abfallentsorgung,Neue der kommunalen
Fachhochschule Bingen, 1992.

EffectsUS EPA The of Weight Volume-Based Pricing Solid Wasteor on
WashingtonManagement, D.C., 1990.
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införts i Perkasie gjordesefter differentieradeEtt halvår det deatt taxorna en
42%3 240 affársrörelser, vilka svarade.undersökning bland hushåll och av

sinahade minskatResultaten visade fjärdedel hushållenatt avca en
Övergången$ $ differentierat120 75 tillavfallskostnader från till år. ettper

10% totalaPerkasie kostnadsminskning demedförde itaxesystem av aven
ungefärhushållsavfallet. Illion, införtkostnaderna för I kommunen sammasom

dessutomerhölls liknande resultat. Det bördifferentierade taxesystem,
$ 120höjas från dei Perkasie planeradtilläggas den generella attatt taxan var

$1987 145 innan denårliga genomsnittliga tillden kostnadenvarsom
infördes.differentierade taxan

kundendifferentierade infördes i Seattle bygger påDet atttaxesystem som
storlekar;efter behov. Kärl finns iväljer antal kärl ett, två, osv. treett tre

761 38 kombineras med114 och Abonnemanget kärl ettav
inledningsvis inteåtervinningssystem. Seattle differentieradeI de taxornagav

inteeftersom återvinningssystemetresultat på andra orter varsamma som
uppnåddetillräckligt återvinningsprogrammet välutbyggt. När startats man en

24% avfall ökningminskning mängden deponerat markantsamt en avom av
utsorterade fraktioner.rena

Seattle, i hade avfallet från hushållen tidigare ökatI många andra städer,som
differentieradeekonomisk gjordes i syfte jämföra detstarkt. En analys att

konventionellt Om hade valt nåmed atttaxesystemet ett taxesystem. man
medökande mängden avfall,mål, dvs. åtgärda den osorteratsamma

investeringarkonventionella hade blivit dyrare eftersom detta krävtdettataxor
i sorterings- behandlingsanläggningar och deponiplatser.bl.a. och nya

i USAtaxeförändringen medfört andra kommunerDe goda resultat har attgett
följtspåbörja liknande försök. Utvecklingen har ävenöverväger att noga av

US EPA.nivåer federala naturvårdsverket,myndigheterna på olika bl.a. det
differentierade börhar också publicerat handbok för hurEPA taxoren

introduceras

deInternationella erfarenheter betonar samstämmigt vikten kompletteraattav
differentierade med införandet väl utarbetade återvinningsprogram.taxorna av
Även central iinformation rådgivning till hushållen ansågs spela rolloch etten

fungerande med differentieradeväl system taxor.

8 Variable for Solid Officials, NTISSkumatz Waste DocumentA. Rateset
9lO9-90-012a, 1990.Number EPA
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4.3 Svenska försök och resultat

4.3.1 Industriavfall

I några större svenska kommuner infördes 1990under 1991och differentierade
avgifts- och för industriavfall förtaxesystem medel framför alltett attsom

behandlingsbara avfallsfraktionerstyra till återvinning ocheller förbränning,
också för minska de totala avfallsmängdemaatt genererades imen som

kommunerna. Från försiktig har efter hand utvecklats alltstart systemenen
mer.

För industriavfall har det fram till idag varit behandlingskostnadema varitsom
föremål för differentiering. Introduktionen differentierade förtaxorav
avfallsbehandlingen har i del fall föregåtts försök i mindre skala fören attav
härigenom lokala erfarenheter och kunskap. Det har dock inte varitgenerera
möjligt för alla kommuner utföra pilotprojekt och därför haratt den
differentierade ofta införts moderat höjning 50taxan 100 krton försom en -
det osorterade avfallet. Om resultatet inte varit tillfredsställande har man
följande år gjort höjning. De har oftast introducerats itaxomaen ny nya
kombination med ökad information från kommunens sida i syfte betonaatt
företagens möjlighet i framtiden kunna tjänaatt på sitt avfall.att sorterapengar

Taxesystemen består inte sällan flertal avfallsklasser för materialett sorteratav
och även det osorterade avfallet indelas i vissa fall i och totaltgrovsorterat

avfall. I de aktuellaosorterat kommunerna finns i många fall
behandlingsanläggningar för sortering, flisning förbränningoch tillgängliga
och avsättning finns för det utsorterade materialet. Avfallsbolagen med ett
flertal olika i allmänhetär regionalataxor sammanslutningar medstora eget
monopol vad beträffar deponikapacitet. Information i form personligav
rådgivning och speciella broschyrer bedrivs inte sällangenom av
heltidsanställda avfallsinformatörer.

När avfallstaxorna skall differentieras arbetar i de flesta områden medman
följande fraktioner och typiska avgiftsnivåer.

Osorterat avfall till sortering eller deponering 300-6000 krton
Sorterat brännbart avfall till förbränning O krton0

Sorterade materialfraktioner för återvinning 0 krton0 rena

Vad fraktionen avfall till sortering eller deponeringosorterat så haravser
avsikten varit deponiavgiften ska avspegla driftskostnadernaatt därutöversamt

kommunal miljöavgift återspeglar värderingen avfalletssom en av
miljöpåverkan. I detta värde kan läggas bl.a. framtida lakvattenbehandling och
lokalisering deponier. Självkostnadsprincipen för det totala avfallsflödetav nya
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nivålagts påmaterial harföruppfylls osorterat somenatt taxangenom
material.återvinningsbartbrännbartförunderprisetkompenserar

hari UppsalaNSR ochABRenhållningsSkånesNordvästraInom man
Deicke-godkändagodkända ochmedmodell sorterare.tillämpatdessutom en

gengäldfår iochsorteringskontrollavtal ochgodkända styrssorterama genom
fåricke-godkändavadrestavfallutsorterade än sorterareför sittlägre taxaen

eftersommodelldennanöjd medNSRavfall. Inomför osorterat manvar
icke-avfall frånmedblandadesfalli mångagodkändaavfallet från sorterare

medsambandigodkända transporterna.sorterare

på vilket sättavfall berorbrännbartfraktionenförTaxan utsorterat
avfalls-övrigatill denekonomiskt knutenförbränningsanläggningen är

avfallsförbrännings-ochrenhållningsfunktionenvissa fall ärIhanteringen.
förbetalamåsterenhållningsenhetendärekonomiska enheterskildafunktionen

UppsalaochGöteborgIavfallet bränt.insamladefå det uppgesatt
krton.9 då63 harMan339 respektiveförbränningförsjälvkostnaden vara

fall hardelnivå. Idennai närhetenbrännbartförvalt lägga enenatt taxan av
falli dessa äravsättningenberoende påför detinförts, attnolltaxa mesta

avfallet måstetillkommadockbehandlingsavgift kankostnadsfri. En om
materialbrännbartLinköpingI emotförbrännas.kunnabehandlas för tasatt

0,5 Iöverskriderföremåletbrännbara meter.på detinte längdengratis såvida
basisberäknad påBehandlingsavgiften ärbehandlingsavgiftfalldessa ut.tas en

Liknandeinköpta krossen.för denkostnaderrörligafasta och resonemangav
Uppsala.förts ihar

fall avlämnasflestamaterial får i deåtervinningsbartFraktionen utsorterat
avsättningenexisterar ochmaterialenaktuellademarknader förgratis eftersom

SYSAVAvfalls ABSkånesSydvästravariantrelativt god. Enär som
tillåtervinningsmaterial direktlämnarföretagensiganvänder är att renaav

Göteborgsregionensoch hosUppsalaåtervinningsföretag. Ietablerade t.ex.
eftersomvissdock lägretillämparGRAAB taxaAvfalls AB manenman

kontrolleras.ändå måsteavfalletutsorteradedetrenhetenatt avanser
svenskafrån olikadifferentieradedestorlekenexempel på taxornaNågra av

4.2.i tabellredovisasavfallsbolagochkommuner

9 1992.92: 16,RapportDifferentierade taxor, RVFKisch P. et
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ÅtervinningsbartAvfallsbolag Osorterat Rent
träbrännbart

MERAB Mellanskånes Renh. 320 0AB 0

NSR Skånes 500Nordvästra Renh. 0 0AB

NÅRAB Åsbo Renh. 350Norra AB 0 0

SYSAV Sydvästra Skånes Avfalls 400 200AB 0

TRAAB Trestads Regionens Avfalls 275 50 50AB

Västmanlands AvfallsVAFAB 300 0 marknadsprisAB

Västblekinge 250 40 50

mVästra Mälardal. 170 kr 0 0

ÖKRAB Österlens Renh. 350Kommun. AB 0 0

Linköping 340 130-200 marknadspris

Göteborgs Renhållningsverk 600 270 0

Kristianstad 300 100 100

Tabell 4.2 differentieradeExempel för industriavfall krtontaxor

I några kommuner finns fraktion benämnd icke-sorteraten
återvinningsbarticke-brännbart avfall. praktikenI kommer den denutgöras av
restfraktion inert material blir det återvinningsbaraöver när ochav som
brännbara materialet har Taxenivån har åtminstone inledningsvissorterats ut.

något förlägre avfall. Denna fraktionän del medsatts osorterat separatsom en
taxenivå har dock försvunnit i många kommuner. Ett exempel där denegen

krm3.finns kvar i Västra Mälardalens, där för fraktionen 25är Dettaärtaxan
krm3kan jämföras med 170 för avfall till deponering.taxa osorteraten av

Mindre avfallsbolagkommuner regionalaoch sammanslutningar ofta införthar
differentierade med färre fraktioner. Man har i dessa områdentaxesystem
genomfört höjning förnågon material avsaknadentyp osorteratav men av
sorteringsanläggning den övervägande delengör det osorterade avfalletatt av
går till deponering. materialRena till återvinning eller förbränning beläggs
ofta med nolltaxa avsättning inte alltidäven existerar. Avsaknadenom av egna
behandlingsanläggningar kompenseras i vissa fall entreprenadverksamhetav
mobila krossar och flismaskiner. Information rådgivningoch sköts
huvudsakligen via besök företagen förpå skapa förhållande medatt ett
personligt förtroende. Den genomförda differentieringen i mindredessa
kommuner oftabestår uppdelning i tvåav en grupper:

Osorterat industriavfall till sortering ocheller deponering0

1295 14-1075



Brännbartåtervinningsbart avfall0

differentieradehar inte introduceratFlertalet Sveriges kommuner ännuav
använder sig oftaavfallstaxor. till flera. KommunernaSkälen detta är enav

Vanligtvisviktsbaserad.i vissa fallgenerell volymsbaserad ochärtaxa som
denutsorterade materialetfå avsättning för detproblemet med att somanses

införts ochtill differentierade inteviktigaste orsaken atttaxoratt man anger
aktuellaåtervinningsmarknad för deutvecklingen sundvill avvakta av enman

i flera olika sammanhangkanmaterialen. Små kommuners knappa resurser
förfinna lösningarfaktor gällerbegränsande detutgöra när att nyaen

avfallshanteringens problem.

generelltfall avfallshanteringen utlagd på entreprenad saknasI de hela är sett
privatägdadifferentierade finner deall form På sätt atttaxor. mansammaav

differentieradeinfört formdeponiema genomgående inte har någon av
taxesystem.

nedanstående diagramTekniska Verken i Linköping har överpresenterat
illustration huravfallsmängdema i Linköpings kommun översom en

sig.sorteringen avfallet till olika fraktioner har utvecklatav
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4.3 Avfallsmängdema i Linköping 1990 och 1994Tabell

deponeringframgår fraktionen avfall tillSom diagrammet har med blandatav
Samtidigt har sorteradekraftigt under fyraårsperioden. dereducerats
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fraktionema till framför allt förbränning, materialåtervinningäven ochmen
kompostering ökat kraftigt.

Göteborg då 1991 gick från volymstaxa till viktstaxaöverrapporterar att man
och samtidigt differentierade så industrin fick betala 600 krton förtaxoma att
blandat avfall fördes till behandling skeddeså omedelbartsom storen
förändring avfallsmängderna. En 80-85total 000mängd blandattonav av
avfall år reducerades med 25% 60-65till 000 år. Av utsorteradetonper ca per
20 000 beräknades 15 000 ha gått till den brännbara fraktionenton ochton

0005 till deponering i form i huvudsak inertton fraktion.av en

Man kan idag inte huravgöra faktisk inverkan just differentieradedestor som
haft. Förändringarna kan berotaxorna på kombination ökad sorteringen av

från företagens sida och dålig kontroll avfallsströmmamaöver frånen
avfallsbolagen. I Göteborg vidare antalet entreprenörerattuppger man som
kör avfall har ökat sedan den högre avfallstaxan infördes och inte haratt man
någon riktig kontroll över dessa kör sitt avfall.vart

Ytterligare orsak till den minskade mängden avfall kan denen vara
lågkonjunktur råder, framför inomallt byggsektorn.som

Den höga i Göteborg har medfört kranskommunemataxan följt efter medatt
taxehöjningar, dock inte i takt.men samma

I Borås källsorterades 40% avfallet och denna siffra höjdes 70-80%till efterav
införandet differentierade 250 krton för material.taxor Närosorteratav
Linköping införde differentierade 225 krton för material ficktaxor osorterat
detta till följd 62% företagen började källsortera sittatt material. Däremotav
medförde höjning till 250 krton för avfall ingen märkbarosorteraten
förändring i MERAB-regionen, varför höjning genomfördes viden ny
årsskiftet 9192. Responsnivån från företagens sida förefaller alltså olikavara
från kommun till kommun.

SYSAV följande utveckling sedan taxedifferentieringenrapporterar infördes:

År 1990 1991 1992 1993

förTaxa blandat avfall 190 krton 300190 kr krton 400 krtonton

Mängd blandat avfall 169 000 168 000000 122 68 00ton tonton ton

Tabell 4.4 Taxor för blandat avfall och avfallsmängder 1990-1993 inom SYSAV:s område

Taxorna oftaär kombinerade med någon straffavgift eller omklassningtyp av
avfallet det inte uppfyller kraven för aktuella avfallsklassen. Omdenav om

icke-brännbarticke-återvinningsbartt.ex. avfall innehållersorterat formnågon
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förstraffavgift minstmaterial så måste taxanmotsvararbrännbart somenav
avfall betalas.osorterat

bestämdhardifferentieradebeskrivningenunderlättaFör taxor enatt ovanav
nämligenstuderats,avfallshanteringenförkostnadernatotaladel deav

iuppdelninganledning görafinnsDetbehandlingskostnaderna. att en
behandling eftersomförkostnaderochinsamlingtransportförkostnader

funktionerfalli ärindustriavfall mångabehandlingochinsamlingtransport av
medsig företagbefinnerGenomgåendeolika företag.sköts avsom

sysslar medföretagmonopolställning medanibehandlingsanläggningar somen
för hård konkurrens.oftainsamlingtransport är utsatta

kostnadernatotaladel debild huruppdelning dessutomEn stor aven avger
Härmed kanbehandling.respektiveinsamlingtransportutgörs mansom av

insamlingtransportinomfinnsekonomiskt detvilketbedöma utrymme som
differentiering.tillkan bidra en

kostnadsförhållandet mellanbildexaktDet svårtär att avge en
avfalletseftersomavfallförbehandlingochinsamlingtransport osorterat

fall till fall.frånskilja sig markanttransportavstånd kansammansättning, etc.
ungefärlig bilddockkostnadsförhållanden kanexempel påNågra avge en

läget.

600 krton,industriavfallförhögGöteborg, harI osorterattaxaensom
kostnadenkostnaden44% totalai snitt denbehandlingskostnadenutgjorde av

Helsingborgtömning. Iochinsamlingtransportcontainerhyra,innefattar då
50%behandlingskostnadema utgöröverslagsmässigt medräknade att caman

behandlingskostnadema mellanutgjordeVästeråskostnaderna. Ide totalaav
användes.tömningsättvilken24% 46% beroende påoch typ somav,

återfinns i exempelkommunema, ärtrenden, också attallmännaDen som
totala kostnadernadel dealltbörjat störrebehandlingskostnadema utgöra aven

differentiering intede fall därdifferentieringen. Iavfallför osorterat p.g.a.
total-delbetydligt lägrebehandlingskostnademagenomförts, utgör aven

avfall.förkostnadema osorterat

meddifferentieringintehar någonkunnatEfter vad utrönas taxornaavsom
antal entreprenörerinförts. Detinsamlingtransportavseende på stora som

entreprenörerbidragande orsak. Frånvarje region kaninom vara enagerar
tvingasskulle görafarhågorframhållskommuner storaoch att manom

sådankunderindustriellaförloraskulle kunnainvesteringar och att om enman
genomföras.differentiering skulle

° 16, 1992.92:Differentierade taxor, RVF RapportKisch al,P. et
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ekonomiskadetentreprenörer ärDet grundläggande problemet för många att
kedjanhelakontrollerarhandlingsutrymmet mindre för avfallsbolagär än som

ekonomisktdärförfrån till behandling. Kortsiktigt detkund kan vara
dendifferentiering utöverför införakomplicerat entreprenörer att en

uppfattningavfallet. Dendifferentiering redan finns för behandling avsom
behandlingsavgiftema kommerdifferentieringenallmänt råder är attattsom av

differentieradefaktorn i framtidaden styrande även taxesystem.vara

erbjuderEtt problem uppmärksammats då entreprenörenär taxa utanensom
och mycketbehandlingskostnaden hurhur ärupplysa kunden mycketatt om

tillintetjäna själv börja Dettakunden kan på uppmuntrarsortera.att
skillnadvilken ekonomiskkällsortering eftersom kunden inte kan avgöra

medför.sortering

sin kundserviceVid Lunds Renhållningsverk har utökat att mangenomman
för få bättrefrontlastama kunnasig mobila vågar påanvänder att enav

exakterbjuda kundernakunnakontroll avfallsströmmamaöver attsamt
förutsättningarnaavfall För ökainformation hur mycket hämtas. attsomom

möjlighet abonnera två smärreför erbjuder kundernasortering attman en
container.volympriscontainrar till störresom ensamma

insamlingtransportfor differentiering inomävenIdéer skapa utrymmeattom
omfattning dessaför tidigt i vilkenfinns, så länge sägadet är ännu attmen

förfinns potentialgenomföras. uppenbarligenkommer Detkunna storatt en
och del bedömareeffektivisera insamlings- och trortransportmomentenatt en

bidra till dessadifferentierat skulle kunna uppnåatttaxesystematt ett
snabbare.effektiviseringar

Hushållsavfall4.3.2

fraktionerväl kända delantal utgörHushållsavfallet består storett enav som
källsortering m.fl. fraktionerunderlätta glasavfallet. Genom att av papper,av

kompostering den osorteradeutrustning och kunskap kanerbjudasamt om
avfallsmängden minskas högst väsentligt.

ochkomposteringtidMan har i landet under längre testatrunt om en
avfall. Problemetkällsortering åtgärder för minska mängden osorteratattsom

inte tillde stimulerardock dagens sättär är på sådant attatt taxor satta ett
försituation rådde ävensortering och kompostering. Motsvarande

för minskaanvändasindustriavfall börjadeinnan differentierade atttaxor
avfall.mängden osorterat

hushållsavfallhanteringen ärDet kostnadskrävande vidmest momentet av
idag endastBehandlingsavgiftema utgörinsamlingen och transporterna.
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20% de totala kostnaderna för hantering hushållsavfallet. Detta tillca av av
skillnad från industriavfall där behandlingsavgiften i fall 50%.vissa tilluppgår

Insamlingtransport fortfarandeär monopoliserad, avfallshanteringendvs sköts
i kommunal regi eller privatbolag på entreprenad kommunen.ettav av
Insamling och hushållsavfall saknar alltså den kontinuerligatransport av
konkurrens existerar vid insamling och industriavfall.transportsom av
Konkurrenssituationen uppstår enbart beslutnär Organisationsform skallom
göras och när eventuell skall dvs. ifrånentreprenör långt varje år.utses,en

Redan översiktlig granskning hanteringen hushållsavfallet ien av av
kommunerna visar det finns intressant teoretisk potential föratt en
differentierade Detta bekräftas internationellaockså erfarenheter.taxor. av
Den generella trenden bland Sveriges kommuner möjligheternaär öka tillatt
egenkompostering för kommuninvånarna, förbättra möjligheterna till
källsortering införa tvåveckors insamlingsintervall. Ett flertalsamt att
kommuner umgås också med tanken introducera viktsbaserade föratt taxor
hushållsavfallet. Användningen differentierade för hushållsavfall ärtaxorav
emellertid begränsad till fåtal platser i Sverige idag.ett

Erfarenheter från försök med mobil våg finns i Sverige enbart från två
kommuner Varberg och Eda.-
Tvååkersprojektet i Varberg har pågått sedan början februari 1993. Totaltav
berörs 725 hushåll i kommunen. Fr.o.m. januari 1995 kommer hela Varbergs
kommun omfattas med viktsbaserad Taxan beståratt systemet taxa.av av en
fast avgift l kr liter kärlvolym. Kärl finns i storlekarna 190 respektiveom per
300 liter. Minimitaxan 300dockär kr rörligaår. Den avgiften 1 krkgärper
avfall.

1992Under genomfördes antal referensmätningar i Varbergett av
avfallsmängdema kärl. Jämförelse med mätningar efter införtsatt systemetper
visade på markant reduktion mängden avfall. Mängden utsorteraten av
material har ökat och hemkompostering har blivit naturlig del vardagenen av
för hushållen. Några typresultat visas i nedanstående tabell.

kghushållvecka avfallsmängd pappersåtervinning glasåtervinning

1992 12,9 2,5 0,7

1993 8,5 3,3 1,5

Tabell 4.5 Avfallsmängder hushåll och vecka i Varberg 1992 1993.ochper
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Eda kommun har 10 000 invånare tillsammans 2 000 tonca som genererar
hushållsavfall år. Från 1 juli 1993 i Eda kommunhar använt ettper man
mobilt vågsystem i kombination insamlingsintervall.med 14-dagars Detett
mobila vågsystemet har dock inte fungerat tillfredsställande på grund delav en
tekniska problem. För närvarande finns det data visar vilkainga effektersom
det har medfört. Uppfattningen dock avfallsmängdensystemet harär attnya
minskat.

Taxan består fast avgift 345 l90-literskr för 394år kärl och krav en om per
år för 370-liters kärl. Till detta kommer rörlig avgift 1,25 krkg.påper en

Den fasta avgiften används för finansiera återvinnings- och miljöstationemaatt
i kommunen, sorteringsanläggning, Dessa verksamheter har underetc. senare
tid byggts till omfatta insamling främst glas, batterier,ut att av papper,
metaller och miljöfarligt avfall.

Avfallshanteringen utlagdär på entreprenad. sambandI med upphandlingen så
ställde från Edas kommunledning krav på entreprenören viktsbaseradeattman

skulle användas i kommunen. Kommuninvånarnastaxor reaktioner har överlag
varit positiva vad gäller det systemet.nya

Lund har längre tid planerat införa viktstaxa byggd på medatten ett systemen
mobila vågar sopbilama.på Denna verksamhet har dock inteännu kommit
igång planen mobilaär vågar ska kunna användas. Man har dockatt snartmen
beslutat gå frånöver veckotömning till tömningatt vecka samtidigtvarannan

kompostering.uppmuntrarsom man

Försöksverksamhet bedrevs under 1992 och mycket godasommaren gav
resultat. Man beräknade den minskade kostnaden för insamlingtransportatt
skulle kunna finansiera bl.a. inköpet tvåfacksbilar för avhämtningav av papper
och glas hos kunderna. En intressant detalj nettovinsten detattvar av papper
och glas kunden tillföll kunden.sorterar utsom

14-dagars tömning har införts generellt i Lund. Taxan 692 krår förärnu ett
l90-liters 358 042kärl 1 1krår för två kråroch för 370-liters kärl. Enett
jämförelse mellan inledandede veckorna 1993 respektive 1994 återges i
nedanstående tabell.

tonlvecka vecka 4 6veckavecka 5 vecka 7

1993 408 406426 41 l

1994 387 379 354 354

Tabell 4.6 Avfallsmängdema i Lund 1993under veckorna och 1994.4-7
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sig iåterspeglartabellenframgåravfallsmängdernareduktionDen avsomav
16,13199313,45 ochkgpersonmängderutsorteradebl.a. ökade papper:

1994.kgperson

medtillbakaflera årsedangenomförs i Uppsalaförsöksnivå testerPå
ochfrivillighetpåSystemen byggerhushållsavfall.fördifferentierade taxor

flera för kunnatillbehållare går övertidigare haistället för attatt manensom
behållare betonasdela påMöjligheten attvid hemmet.källsortera att genom

ekonomiskt fördel.detta ger en

problem.finansieringenfick höjas blevden allmännaEftersom etttaxan
hushållantaletefterhandnämligen sänkts ochavfallför harTaxan sorterat som
höjningEn generellutfalletekonomiska allt snävare.blir detökatsorterarsom

kostnaderna ska kunnaförfall krävasi sådanaavfallstaxan kan attav
varförhöjningsig dockPolitikerna i Uppsalabalanseras. taxan,motsatte aven

beroendeförändringarna blevgenomföramöjligheterna att om manav
gällandeverksamheten inomrationaliseralyckades ramar.

differentieradefrån med taxor4.4 Erfarenheter system

Generella erfarenheter4.4.1

förändringar itillavfallsbehandlingen lederinomDifferentierade taxesystem
verksamhet.avfallshanteringsansvarigasdehushållensindustriernas,såväl som

deförändringarvilkaförutsägadetalj kunnaförhand iAtt på som
ellerför den kommunmedföra svårtärdifferentierade kommer atttaxorna

erfarenheterUtifrån desådantvill införaavfallsbolag ett system. avsom
skönjamöjligtdet dockvarit tillgängligadifferentierade är ettatttaxor som

antalochdifferentierademedför kommunerantal typiska ettmönster taxor
differentierademedfråneffekter uppkommergenerella taxor.systemsom

utvecklingentillbidragande orsakskall konstaterasDet att aven
ocheldsjälar inom kommunerberoendedifferentierade ärtaxesystem av

deponi ochförtillståndsvillkordeponins livslängd,avfallsbolag. Faktorer som
differentieradeintroduktionenpåskyndaförbränningsanläggningar kan av

delhöja ipolitiskt motståndgenerelltharDäremot taxormot attett entaxor.
avfallsområdet.inomdifferentieradeintroduktionenfall försvårat taxorav

småmindre kommuner medviktig roll. Ikan spelaStorleken på kommunen en
roll iundanskymdfåravfallshanteringenriskfinns det att enenresurser

åtgärderformeralladärmed försvårasorganisation ochkommunens avnya
differentieradeintroduktionenocksåföljaktligensektor ochinom denna av
viktig roll. Denaturligtvis ocksåavfallsbolagen spelarStorleken påtaxor. en
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bolagen förfogar för införakunnaöver störrestora att nyaresurser
systemlösningar, investeringar återvinningsanläggningar.it.ex.

Privatisering avfallshanteringen medfört fåtthar i vissa kommunernafall attav
problem med översikt och kontroll avfallshanteringen. Detta försvårar ävenav
introduktionen differentierade taxor.av

I de fall där flera aktörer haft tillgång deponier inom region hartill samma
introduktionen differentierade Stockholmsregionenhämmats. ärtaxor ettav
exempel där antal kommunala avfallsbolag har tillgång tilloch privataett egna
deponier, vilket deponiprisema till införandetoch inte utrymmepressar ger av
differentierade En differentierad bedöms därför inte kunna blitaxor. taxa
aktuell i Stockholm förrän aktionsplan fastställts.någon koordineradtyp av

När differentierade införs kommer liksom vid införandetdet, andrataxor av
i högre eller lägre grad finnas motståndtyper systern, att ett motav nya

förändringar bland del inte villkunder ändra sitt beteende. Dessutomen som
kommer det viss förvirringuppstå bland kunderna hur detatt en om nya

fungerar. Detta leder till mängd personal kan kommastörresystemet att atten
krävas för kundinformation, kontroll och uppföljning differentieradedeav
taxoma.

Karaktäristiskt för de flesta problemen, exempelvis bristande information till
kunderna och svårighet balansera existerarär de huvudsakligenatt taxoma, att
vid introduktionen differentieradedet perspektivI längretaxesystemet. ettav
har de inte påverkat utfallet de differentierade Alltnämnvärt.taxomaav
eftersom differentierade fåttde verka har dessa problem minskattaxesystemen
ibetydelse.

Behandlingskostnaden varithar uteslutande styrande för differentieringen av
behandlingsstegetMonopolsituationen i i regionerhar de flestataxoma.

underlättat introduktionen differentierade Det antalettaxor. storaav
och den utbredda konkurrensen harentreprenörer varit bidragande orsak tillen

initiativ till differentiering inom insamling och inte tagits.att transport

De nämnda effekterna de differentierade kommer avspeglasatttaxomaovan av
i förändringarantal kostnader för avfallshanteringen.intäkter Dessaochett av
förändringar påverkar ekonomin inom avfallsbolagetkommunen och hur taxan
sätts.

De differentierade ska incitamentekonomiskt motiverartaxoma ettge som
kunderna till källsortering och i perspektiv till avfallsminimering.längreett
Genom introducera differentierade undviker i kommunen,att taxor man om

får effekt, nyinvesteringarrätt kan komma krävas försystemet att attsom
hantera de framtida avfallsmängderna. En mindre mängd avfall leder till lägre
hanteringskostnader i form bl.a. minskade personal-ochtransport-av
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investeringarKostnadsbesparingar minskadekostnader. kan uppstå även p.g.a.
förbrännings-avfallshantering, i sorterings- elleri konventionell dvs.

finns kan det vidareanläggningar för deponier. Om marknadoch nya en
försäljningen material.uppstå ökade intäkter från utsorteratav

Å utrustning ochkostnader i form investeringar iandra sidan uppstår nyav
för planering,materiel, återvinningsstationer, liksom ökade kostnadert.ex.

differentieradekontroll uppföljning deoch taxesystemen.av

investering iInledningsvis för utformning och detuppstår kostnader nyaav
förökade kostnaderdifferentierade Man får räkna medävensystemet.
förkostnaderinformation och rådgivning till kunderna eventuellt ökadesamt

renhållning i parker och ipå gator, naturen.

utgifter iinkomster ochOfta initialt problem med balanserauppstår ett att
i och differentieringen. I Uppsala fattades det dessutomverksamheten med ett

kan ipolitiskt inte tillåta höjningar avfallstaxoma. Dettabeslut generellaatt av
avfallsfraktioner inte kommerförlängningen leda till intäkterna från vissaatt

förutsättning försubventionera vilketkunna andra, är att ettatt en
Sådana beslut kommer,differentierat ska kunna fungera. närtaxesystem

differentieradepotentialen för rationaliseringar deuttömts, sätta taxornaatt ur
medförlängningen minska positiva effekter kunnat uppnåsspel och i de som

sorteringförutsätter systemskiftet till ökaddifferentierade Om atttaxor. man
ekonomiskt optimeras,återvinning kräver övergångsperiod innan detoch en

förändring motiveradprincipbeslut i Uppsala omöjliggörakan ärsomsom en
på andra grunder.

åtgärder4.4.2 Industrins reaktion och

från avfallshanteringssidan hävdatfunnits del företrädareDet har attsomen
300 kringtaxedifferensema krton inte räcker och nivåernivåer för på attca

ekonomiskt intressant för företagen500 för det ska börja blikr måste nås att
viktigainformativa styrmedel såDet hävdas också ärävenattatt sortera. om

differentieradeföretagen. Eftersomdet i slutändan ändåär styrpengar som
utvärderingartid antalet uppföljningar ochinte funnits någon längre ärtaxor

hardifferentierade och deras inflytande på företagenfå. studierTvå taxorav
Marknadsföring för SYSAVsStudierna utförda GfKvarit tillgängliga. är av

iInstitute GRI, Handelshögskolanräkning Gothenburg Researchsamt av
Linköping. bådaTekniska Verken i Det ska konstaterasGöteborg, åt att

olikaavfallshantering inomGfK Marknadsundersökning avseendeSYSAV
fördifferentierade1991, Schwartz Utvärderingdelsegment, Malmö B. taxorsamt av

i Göteborg,i Linköping, Handelshögskolanindustriavfall vid Tekniska Verken GRI
1991.
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studierna från 1991är och de därför på företagens subjektivabyggeratt mer
uppfattning än analys hur i infördapraktiken påreageraten system.av man

GRI:s studie baseradär på 400enkätförfrågan företagtill 100en ca cavarav
slutsatserna baseras 25%på desvarat. företagen valt att utan attav som svara

det i diskuterats vad bortfallet förha konsekvenser förrapporten kan den
sammanfattande bedömningen.

GfKzs undersökning är också enkätundersökning betydligt grundligareen men
genomförd. GRI:sI diskuteras dock tendensema och problematikenrapport
utförligare och slutsatserna klarareär formulerade.

Att ekonomiska incitament skulle kunna inomanvändas avfallshanteringen för
leda till förbättring avfallssituationenatt åsiktär framkommit viden av en som

samtal med industrirepresentanter. När GfK belyser detta ställaattgenom
frågan Skulle ni kunna tänka källsortera deponeringsavgiftenatter om var
200, 400 alternativt 600 krton fick 50% ja, 90% 97%ja, ja.man svaren
Vidare 54% företagen avfall är väsentligt miljöproblem ochatt ettanser av en
nästan lika del 52% avfallshanteringen fårstor kostaaccepterar att änmer
självkostnaden.

Införandet differentierade dock inteär den allena rådande orsakentaxor tillav
källsorteringåtervinning ökat. fleraatt I telefonintervjuer genomförda i

samband med utredningen fråndet kommunerna viljan hosattuppgavs
företagen redan fanns källsortera. En industrirepresentant kommenteradeatt
detta följandemed yttrande, Om viljan källsortera finns i företag,att ärett
detta bör utnyttjas avfallsbolagen istället för investera ien resurs som attav
dyra sorteringsanläggningar.

Den genomgående uppfattningen är de mindre ochatt taxorna medelstorastyr
företagen till sortering. De företagen inte påverkas istora anses samma
utsträckning eftersom de företagets miljöpolicy. GRI:sstyrs Isnarare av
undersökning ställdes frågan hur del de totala kostnadernastor kundeav som
relateras till avfallskostnader. Detta företagenuppskattades till intervalletav
0,001 2%,till där inte beroende företagets storlek ellerprocentsatsen var av
branschtillhörighet. En del företagen hade dock ingen aningstor hurav om

kostnaden Detta förhållandestor framträder i GfK:säven undersökning,var.
där 43% företagen är omedvetna totala avfallskostnaden.den Det iärav om
detta sammanhang viktigt påpeka internaföretagens personalkostnaderatt att
för avfallshanteringen inte sällan beräknas överskridavida de avgifterexterna

betalar.man

Perstorp AB har kommande förmodade höjningar deponiavgiftemagenom av
insett framtidens kostnader för avfallshanteringenatt kommer öka markant.att
Sedan några år har därför form intern taxedifferentieringman en av av
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allainomintroduceratskällsorteringsamtidigtavfallshanteringen, som
debiterasmedanmed högaavfall debiteras sorteratdivisioner. Osorterat taxor

40% brändesvilket000 avfallår9hade förutABmed låga. Perstorp ton avca
efterhadeavfallMängden deponerattill deponering.60% gickinternt och en

företagetvilken del25-75% beroende påminskat medtidkort somav
avfallshanteringskostnademasänkalyckadesdivisionernaEnstuderas. t.ex.av

000 krvecka.1600 till3 krvecka knapptfrån

förefalleravfallstaxomanivåerna påaktuellapå deföretagenAtt reagerar nu
påfördelningochstorlekavfallsmängdemasuppgifterdeuppenbart omav

införtharområdenfrån deavfalloch rapporterasosorterat somsorterat som
avfallsströmmamahuröverblickgod överharochdifferentierade taxor ensom

materialstatistisktredovisatOvantaxeförändringama.och efterförehar sett ut
riktning.ipekar dennaLinköpingSYSAV ochfrån bl.a.

medgåttsamtliga avfallsbolaghardifferentierade utVid införandet taxorav
enbartintevikt vidlagtfall harvissai form. I attinformation någon man

förklaringförsökaäveninförandetinformera utan atttaxor urge ennyaavom
varför företagenmiljöfaktorer,betoning påmedsynvinkel,samhällsekonomisk

detpoängteratsavfall. Det har ävensitt attbörjamåste sortera
Iverksamheten.från denavfalletsigföretagsekonomiskt lönar att sortera egna

medellerkompletteratsinformationsbladenhar ersattsvissa kommuner
uppgiftkrävandedockDet är attmiljöinformatörer.personliga besök enav

tvåarbetarSYSAVPåalla företag.besökaverksamhetsområdeinom ett stort
fyra årunderharinformationsverksamheten,heltid med manmenpersoner

iföretagen000 verksamma13300 totalt1 debesökaendast hunnit av
företag ärochbranscherdärför tillInformationen koncentrerasregionen. som

avfallssynpunkt.särskilt viktiga ur

Även aktivi formverksamhetsaknakankommunernade små avom
påpekasdetavfallsinformatörer måsteheltidsanställda attfrånkonsultation

blirkommunenmindreminskaråtgärder oftadylikanödvändigheten av
oftaochindustrier lägreärantalettill företagen större,äreftersom närheten av

utsträckningiinformerasbehöverde intekaraktärsådan somatt samma
informationsverksamhetenkankommunerstorstadsregioner. I småiföretag

huvudarbetsuppgifter.med andraföljaktligen bedrivas personav en

införandetföljtsorteringenökadeuppfattning denEn allmän är att avsom
grad äri höghar berott påuteslutandeintedifferentierade utantaxornataxor

GfKzs ochbedrivits. I bådeinformationsverksamhetresultat denett somav
ochinformationökadbehovetdetundersökning påpekasGRI:s att av

rådgivning är stort.
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Hushållsavfall erfarenheter och reaktioner4.4.3 -
ellervolyms-antingenhushållsavfall väljstaxekonstruktionen förVid en

nackdelar.för- ochharBåda metodernaviktsbaserad differentierad taxa.

volymsbaseradetillämpaskilda metoderprincipiellthuvudsak finns det tvåI att
differentierade på.taxor

kärl hanantalväljer detkundeninnebärvalfritt antal kärlAbonnemang attav
Möjlighetenantal kärl.tillförhållandeavgift ibetalarsig behöva och enanser

tillfallvarierar fråntörrmingsfrekvensenkärlet ochbestämma volymen påatt
hjälpmedkärl ellerflerasortering idirektfall. Källsortering sker avgenom

ochprissättningenvidflexibilitetmedförmetodåtervinningsstationer. Denna
abonnemangdeintäkternaexakt förutsägamöjlighet somatt genommer

kärl.utrustning,investering idockMetoden krävertecknats. t.ex. nyany

kundensådifferentiering fungerarvolymsbaseradmetoden för attDen andra
ellersjälvhäftande etikettersopsäckar,speciellaalternativen:erbjuds något av

detKunden köperlivsmedelsaffárer.ii förvägköpaskan t.ex.remsor som
Användssig behöva.etiketter hanellerspeciella sopsäckarantal ansersom

storlek. Systemetbestämdsopkärlfästs dessa påetiketter eller avremsor
i formför kundensorteringsmöjligheterutbyggdakompletteras med av

billigauppbyggnad,sinenkla imetoder äråtervinningsstationer o.dyl. Dessa
prissignaldirektkundendessutomintroducera. Derelativtoch lätta att enger

prissättafinnasSvårigheter kanelleretiketten attvid köpet säcken, remsan.av
försäljningenintäkterna frånsåochetiketternasopsäckarna, attremsoma

debetungandeupplevs dessatäcker utgifterna. Vidare taxesystem avsom
skaavfallet kontrolleras,skaeftersomavfalletanställda hämtar remsorsom

vill helst slippa dettaManbehållarnafrånskäras bort ansvar somm.m.
sådanaifrånmöjlighet kommaEnarbete.kontroll ochinnebär attextra

Baesweileribeskrivet tillämpasdetanvändaproblem är system,att ovan, som
iTyskland.

hämtningen.Vägning vidavfalletbyggerviktsbaseradeDe systemen av
monterad påmobil våg ärkunden medHushållsavfallet hosvägs somen

sopkärlVarjeförarhytten.ivikt registreras isopbilen. Sopornas datorenheten
informationinnehållerförsett någon märkningmedär om vemtyp somav

litenstreckkod ellermärkning kankärlet tillhör Denna enenvaram.m.
medFördelarnasopbilen.påsignaler registrerassändare antennav envars

lämnats,avfallmycketkunden exakt kan hurdetta är attsystem somse
avfallsbolagetsföravfallsmängdemastatistiksamtidigt det bättre övergersom

innebärVidareunderlättas.taxekonstruktionenmedför i sindel. Detta tur att
Arbetsmiljönanställda.defördel förbättringarmobila heldet vågsystemet en

sopbilen och tömstillframkärlen körsförbättras avsevärt attgenom
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maskinellt. Man slipper den kontrolläven avfallet skulle krävasav som om
valt volymstaxa etikettermed eller speciellat.ex. sopsäckar.man en

Det mobila vågsystemet innebär även antal problem. Investeringarna iett ny
teknisk utrustning och materiell blir höga. Dagens krav de mobilapå vågamas
noggrannhet medför priset på utrustningen blir hög. Dessutom tillkommeratt

kostnader för speciella avfallskärl och märkning och identifieringextra av
dessa. Vägningen avfall hos varje kund kommer dessutom innebäraattav
längre tömningstid kärlen. Man har i försök gjorts med mobilaav som
vågsystem registrerat ganska känsligaär för störningar.att systemen

I Eda har haft hel del problem med den viktsbaserade taxanman en genom
tekniska brister. Däremot erfarenheternaär från Varberg positiva och man

där vågarnas noggrannhet och tillförlitlighet godtagbar.att äranser

Förutom faktorer kopplade till generella kostnadsbesparingarintäkter och
kostnadsökningar finns det antal omständigheter kommerett att styrasom
detaljutformningen i varje kommun. faktorerDe utformningen detstyrsom av
differentierade bl.a.:är Hur uppsamlingsområdettaxesystemet utser
Tätbebyggelse, glesbebyggelse etc. Korta eller långa transportavstånd Vilken

boende Höghus, villor, radhus Vadtyp är specifikt för varje områdeetc.av
Vilka problem kan uppstå i olika boende tekniska, sociala etc. I hurtyper av
många fraktioner ska konsumenterna hushållsavfallet Var skasortera
konsumenterna lämna det utsorterade avfallet Till återvinningsstationer eller i
anslutning till fastigheten Hur ofta ska avfallet hämtas

Alla dessa faktorer bidrar till utformning kommer skilja sigatt taxornas att
från kommun till kommun. Det därförär svårt förhandpå avgöra huratt en
generell kan eftersom taxekonstruktionen beror hurtaxa på deutse ovan
nämnda specifika faktorerna Framförhållning bör finnas rörande olikaut.ser
responsnivåer från konsumenternas sida och på hur kostnaderna för systemet
förändras beroende på storleken avfallsströmmarna.av

De differentierade innebär rättvist utformattaxoma ett taxesystem.mer
Kunden betalar i förhållande till mängd avfall lämnas. De producerarsom som
lite avfall betalar mindre och subventionerar därigenom inte kunder med hög
avfallsproduktion. Genom använda differentierade blir kundernaatt taxor
dessutom medvetna de verkliga kostnaderna för avfallshanteringen.mer om

differentieradeDe kompletterar och förbättrar återvinningssystemenstaxoma
verkan. fallI de återvinningssystem utvecklats tillsammans med differentierade

har detta visat sig mycket bra resultat.taxor ge

Många kommuner tvekar införa differentierade för hushållsavfallatt taxor
eftersom det leder till avsevärda kostnader för övergången frånattman anser
säck till kärl. System med identifikationsbrickor och mobila ivågar anses
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många fall för ekonomiskadyra. En också dedel kommuner attvara anser
incitamenten blir för små för stimulera ökad sortering. Dettillatt senareen

granskningverkar dock mindre efter de svenskaövertygandeargumentet en av
och de internationella erfarenheterna.

4.4.4 Avsättning materialutsorteratav

Avsättningen för material ocheller förbränning kanåtervinningutsorterat
problem differentieradeoch hindra införandet Långaett taxor.vara av

transportavstånd för bidragandematerial ytterligare orsak.ärutsorterat en

Problemet med hitta avsättning för material gäller i huvudsakatt utsorterat
brännbara fraktioner har varit förts framdeett argumentav som som
förklaring till differentierade förefallerinte införts. Dessa problematt taxor
dock vid genomgång antal kommuner begränsadstörreett atten av vara av
och lokal I Borås inhyrd tillbetalar har tillgångentreprenörart. t.ex. en som
mobil flisningsanläggning för det brännbara avfallet.

Det skall observeras eftersom hushållsavfall hittills i mycket liten grad haratt
ingått i för differentierade bidrarså erfarenheterna fråntaxor,system system
med differentierade mycket lite till insikterna hur förmarknadentaxor om

material från hushållenutsorterat ut.ser

4.4.5 Avfall på villovägar

Illegal förbränningdeponering, okontrollerad avfall och nedskräpningav av
naturområden problem diskuterats i sambandär med de högrem.m. som
avgiftsnivåer differentieradeintroducerats de taxoma.som genom

deponeringsavgifterDet har funnits farhågor höga skulle medföraatt ettom
markant utflöde avfall från kommunen till grannkommuner med lägre avgiftav
eller egentligatill illegal dumpning. Inga uppföljningar eller kontroller har

Skånekommuner hargenomförts från det under det åretett senastemen par
problem icke-tillåtnamed avfall på platser.dumpasrapporterats om som

Majoriteten de ansvariga i infört differentierade avgifterde kommunerav som
emellertid varken kommuner illegalandra ellertillatt transporteranser

dumpning är något signifikant En möjlig förklaringproblem med dagens taxor.
till detta kan de relativt o-ch transportkostnademahöga görpersonal-attvara

längre industri- byggavfallöver avstånd olönsam. ochUtförseltransporter av
till gramikommuner inte differentierade blir följaktligengenomfört taxorsom
inte intressantså infört differentieradeskulle haäven grannkommunenom
taxor.
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Sammanfattande4.5 slutsatser

flesta kommunerna och avfallsbolagen har under deDe de större senasteav
Erfarenheterinfört differentierade för industriavfall.åren taxor om

definitivaoch i läge kan inte heltverkningarna dock begränsade dagensär
förutformas. Differentieringslutsatser dras hur bäst taxornasystemen avom

Sverige införts i handfull svenska kommuner.hushållsavfall har i endast en
differentieradefinns emellerid flertal internationella erfarenheterDet ett av

differentieradeför hushållsavfall. pekar alla kunnatDessa mot att taxortaxor
avfallsströmmama.bidra till ökad sorteringen av

föreffekterna differentieradefinns erfarenheter angåendeDet goda taxorav
effekterindustriavfall. dock exakt vikten deDet svårt avgöraär att somav

avfallsstatistiken i falldifferentieringen medfört. Detta beror bl.a. på mångaatt
inom avfallsområdetbristfällig, finns flera aktörer gördetär attatt som

behandlingsanläggningen,mängden avfall kanske har minskat påosorterat men
tillavfall gårdet går inte följa hur mycketatt t.ex. utsorterat somupp

återvinningsbolagen ofta sitt material direkt hosåtervinning eftersom hämtar
konjunktumedgångenföretagen. svårt vilken effektDet dessutom avgöraär att

industrin.har haft för avfallsmängdema inom

avfallsbolagen sorteringen blandDet dock allmän uppfattning blandär atten
varitföretagen kraftigt de och differentieringenökat under årensenaste att

mindrebidragande till det finns trend, framför allt hosdetta. Många att enser
i framtidenoch medelstora företag, visar de differentieradeatt taxornasom

ikommer företagens hantering avfallet. De taxedifferenserpåverkaatt av
behandlingsledet för stimulera till ökad sorteringallmänt behövas attsom anses
i företagen 300-500 kr, först under tiden och dethar uppnåtts den senaste

fortfarande erfarenheter taxenivåer. Det kanfinns enbart begränsade dessaav
införandetkonstateras majoriteten kommunernaatt att avav anger

positivt.differentierade har bemöttstaxor

till inomflesta avfallsbolagen har uppfattningen det dags datumDe att
industrin avfallsminimering i utsträckninginte tal någon störreär utanom

återvinning ochhuvudsakligen fråga ökad sortering till förbränning,en om en
blikompostering. sikt dock avfallsminimering kanPå längre attanser man en

följd differentieringen.bestående av

hushållsavfall i läge inte vilka taxenivåerVad gäller kan dagens avgöraman
hushållsavfall docknödvändiga för få önskat resultat. För detär äratt ettsom

inte vikts-bara taxenivåer måste diskuteras skaäven taxanutan varasom om
eller volymsbaserad.

införsflesta vikten de differentieradeI de fall betonas att taxornaav
möjligheterna tillvälkoordinerat åtgärder. Exempelvis måstemed andra
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differentieringen skaförutbyggdakompostering väl attkällsortering och vara
hushållsavfall.fungera för

bedrivs iinformationsverksamhetdenGenomgående betonas även att som
viktig försig likai ärdifferentieradedeinförandetsamband med taxornaav

ikommerhushållenochFöretagendifferentieringenresultatet taxoma.avsom
medsamarbeterådgivning ochefterfrågautsträckningframtiden i allt större att

avfallsfrågor.det gälleravfallsbolagen när

allainformationsblad ärkomposteringsinformation, etc.Sorteringsguider,
feed-backochUppföljninglyckat resultat.ingredienser för nåviktiga att ett

sortering.till ökadmotiveraförlängningeniviktigt förtill kunderna är att
administrativa ochtekniska,kompletterandekräverDifferentierade taxor

effektivt.för fungeraåtgärderekonomiska att

underlättatbehandlingsledetinommonopolettyder påDet attmesta
differentieradeHur taxesystemendifferentieradeintroduktionen taxor.av

konkurrensmonopol ochvad gällersituationförändringar i dagenspåverkas av
definitivt bedöma.svårtär att

förstaprioritet. Iallt högreavfallsfrågomabörjatföretag harMånga enge
harmiljöpolicy. Företagenuttaladmedföretagendehand detta störregäller en

hanteringeninternastyrning denökadupptäcktutsträckningi ökad att aven
vinstertill dekan adderasvilkavinster,betydandetillkan upphov enge

medför.differentieradetill deanpassning taxorna

idumpningillegal ärtill ökadhar letthöjdavilken grad deI taxorna en
detunderhuvudsakhar iProblemet noteratshelt lätt utröna.dagsläget inte att

klarlagd. Deinteverksamhetdenna äromfattningenochåretsenaste av
deladeutredningen harkontaktats underavfallsbolagenansvariga i som

ej.ellerproblemstörregrad detta ärvilkenmeningar i ettom
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FÖRLÄNGT PRODUCENTANSVAR5

5.1 Bakgrund

åtgärderi medhar, taktavfallför föroreningar ochdiffusa källornaDe att
alltanseddablivitsignifikanta punktkällorna,vidtagits de ettmot vara

diffusaSom demiljöproblematiken.totalaväsentligare inslag i den en av
riktaskommituppmärksamhetkällorna, har allt större motatt varorna som

miljöpåverkan,kvantifieringtillförlitligi samhället. Någonkonsumeras av
samstämmighet vadråderrelativ, existerar ej. Däremotabsolut såväl ensom

tillverkademiljövårdsstrategier för debeträffar utvecklabehovet att nyaav
varorna.

avfallet. Genomvarukonsumtionen ärpåtaglig effektför alla direktEn attav
påtagliga för alla,direktmiljöeffekteravfallets negativa ärflera aspekter av

avfallshantering tillhållbarvaraktigtskapabidraget problemen med attatt en
konsumerademiljöpåverkan från dekringfokusera uppmärksamheten varorna.

inräknadeslutliga omhändertagandeförallmänhet inte kostnadernaI är varans
de totalakorrekt signalinte konsumenteni pris. Härigenom omengesvarans
riskerarlivscykel ochdelkopplade till dennasamhälliga kostnaderna av varans

skulleinte det valvarumixkonsumtionsin motsvararmotatt styra somsomen
totalaåterspegladepriser bättresituation medgjorts iha varornassomen

miljökostnader.

miljöanpassa design, hartillverkningsledetiGenom redanatt varans
möjlighet totalaförändrauniktillverkaren att varansenen varaav

incitament fördock inte reelltfall finns det någotflestamiljöpåverkan. I de
avdela för arbete med dennaintresse ochtillverkaren ägna attatt resurser

ansträngningar hanföretagarerisk för deinriktning. detTvärtom är attenen
påmarknaden undervärderaseller debli kända påinte kommergör attatt

värdera korrektmiljösambanden påsvårigheternagrund de allmänna ettattav
dessapublicitetsvinsterenstaka fall kan naturligtvis finnssätt. I det så attstora

deöverskattarfalldominerar iöver aktuella kostnader och vissa t.o.m.
flesta fall kanI demiljöfördelar speciell produkt representerar. mansom en

positiva skillnadernaoch dedock förutsätta informationen bristfälligär attatt
underskattas.negligeras ellermiljöpåverkan olikaavseende mellan produkter

miljövårdsstrategierharFör komma tillrätta med dessa problematt nya
framgåttärproducentensutvecklats under år. Att betona avansvar somsenare

1975:32.propositionregeringenstidigare redan ikapitel idé uttrycktesen som
åtgärder däremot någotärOmsättningen omfattandei praktiska och sommer

särskildalldelesTyskland spelat1990-talet till. utveckling harhör I denna en
granskasutvecklingen närmare.vilket motiverar tyskaroll denatt
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5.2 Förlängt producentansvar i Tyskland

5.2.1 Lagstiftning

Den legala grunden för de åtgärder inom varuområdet 1990-taletundersom
införts och diskuterats i Tyskland främst avfallslagenär Gesetz dieüber
Vermeidung und Entsorgung Abfállen Abfallgesetz från 1986augustivon -
och speciellt dess paragraf 14.

Genom 14§ förbundsregeringen vittgående möjligheter tillgripa olikaattges
förstyrmedel att:

eliminera eller minska mängden skadliga i avfallet ellerämnen säkra en
miljöriktig behandling avfall innehållande skadliga ellerämnen,av

eliminera eller minska avfallsmängdema.

Åtgärder enligt inbegriper:

märkning, speciellt pekar på nödvändigheten lämna tillbaka0 attsom av
efter dess användning,varan

plikt insamla, och behandlaatt separat transportera0 varan,

återtagnings- och pantplikt, samt0

föreskrifter beskaffenhet, inskränkningar i användningsområdet och0 om
förbud.

Innan åtgärder enligt vidtages skall de berörda möjlighetparterna attges en
frivilligpå uppnå förbundsregeringenväg fastlagda mål vad beträffarav

eliminering, reducering eller återvinning avfall från bestämdaav varor.
Bedöms målen kunna frivilliguppnås på väg kan förordning utfärdadgenom

förbundsregeringen fastställas bestämda produkter, specielltattav
förpackningar och behållare:

märkes på bestämt sätt,0

bara får säljas på avfallsavlastande sätt, speciellt i flergångs-ett0
förpackningar eller på underlättar återvinning,sättett som

tillbaka berörda för återanvändning, återvinning ellertages parter0 av
behandling, återlämningen säkerställes lämpligasamt attannan genom

återtagnings- och pantsystem,

efter förbrukningen konsumenten skall återlämnas på bestämt sätt,0 ettav
speciellt från övrigt avfall,separat

bara får användas för bestämda ändamål.0
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till dekoppladefaktorerflertalberoendeavfallskris, ettTyskland har en
deponiersåvälavfallsanläggningaröppnamöjligheternabegränsade att nya

myndigheternalagstiftningEnförbränningsanläggningar. gersomsom
1986.sedanändaTysklandifunnitsenligtharbefogenheterlångtgående ovan
flerahartillämpningomfattandetillkomfem årefterförstAtt lagen merca

ochdeponerings-bristandemedförknippadeProblemenförklaringar.
inteavfalldååterföreningenefterakutablivit änharbehandlingskapacitet mer

Östtyskland. finnsSamtidigt etttillutomlandskanpå sätt transporterassamma
TysklandIgrannländer.andraFrankrike ochavfall itysktmotståndökat mot

avfallsfråganbetraktarallmänhetochmiljörörelsesedan länge somfinns en
miljöfrågoma.viktigaredesom en av

möjlighetskall attindustrinberördadenförutsätter engesAvfallslagen att
vissnaturligtviskräverlösningarsådanasöka enlösningar. Attfrivilligainföra

lösningarnödvändigamedintedockindustrin har svarattyskatid. Den upp
långtgåendetillräckligtperspektivmyndigheternasfall harflestaoch i de ur

frivilliga överens-Erfarenheternaåtaganden presenterats.frivilliga av
tillDettaåtaganden.serie brutnadessutomTysklandikommelser är aven

allvarheltpålagstiftningförriskentagitindustrin hainteförefaller atttrots
förpackningsindustrin.gäller dettaSpecielltfaktum.principidenförrän ettvar

Attavfallsfrågoma.angripaolika sättmellanprioritet attAvfallslagen anger en
högstadenharavfallsmängdernaminimeraochavfallsproblemenförebygga

och komponenter.produkteråteranvändningkommerDärefterprioriteten. av
såvälomfattarsammanhangdettaivilketåtervinning,Som nästa steg ses

strateginiSom det lägstaenergiutvinning. steget sesmaterialåtervinning som
lagtidunder6.2 nedan haravsnitti en nydiskuterasSom senaredeponering.

Denregeringen.tyskaden nyaavfallslagen presenteratsskall ersätta avsom
materialåtervinningockså mellanprioritetklarstadfästaskall bl.a.lagen en

energiutvinning.och

Förpackningar5.2.2

tillbakasigsträckerförpackningsfrågor,kringdebatt somFöregången enav
yttrandenradavfallslagenföljde efter den1970-talet, entill åtminstone nya

inteindustrinåtgärdervidtagaskullesidapolitisk omfrån att manom
förutomfaktor,utlösandeEnförändringarna.nödvändigagjorde desjälvmant

PET-introduktionenomständigheterna,generella avnämndade varmerovan
demellanfannsöverenskommelsebrötTyskland. Dettai somflaskor en

miljöministeriet.ochmarknadenpåberörda parterna

dryckesförpackningarsigriktaockså motkomåtgärdenkonkreta attförstaDen
obligatoriskmed pant1988 belades avförordningivilkaplast, enavenav

marknaden.pådembjödaffärer utåtertagningsplikt för de0,50 ochDM som
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Den handelnomedelbara reaktionen från hellre avstå från säljaatt attvar
produkten än behöva introduceraatt Förordningenett pantsystem. dockvar ur
flera synvinklar inte problemfri. Det diskutabelt den ivar om var
överensstämmelse med EG:s intentioner och regler, och eftersträvademan
bl.a. därför generell lösning på förpackningsproblematiken.en mer

Detta generella förslag presenterades i slutet 1990våren i form utkastettav av
till förpackningsförordning baserad på avfallslagens 14en Efter
diskussioner och kompromisser fastställdes slutligen förpackningsförordningen
under våren 1991.

Förpackningsförordningen från 19 april 1991 säger att:

Från december 1991 skall transportförpackningar0 samlas in och
återvinnas tillverkare och distributörer.av

Från april 1992 skall konsumenten kunna0 lämna kringförpaclcningar
butiksförpackningar i butiker för återvinning.

Från januari 1993 skall butikerna0 samla in säljförpackningar
konsumentförpackningar i eller i omedelbar anslutning till affären.

Pantsystem med 0,50 DM0 pant skall finnas för dryckes-en av
förpackningar, tvättmedelsförpackningar o.dyl., färgburkarsamt
emulsionsfärger.

Strategin bakom förpackningsförordningen kan sägas sätta påattvara press
industrin de olika leden i distributionskedjan och främstgenom genom
detaljhandeln. Eftersom detaljhandeln i Tyskland vill undvika eller åtminstone i
hög grad reducera förekomsten och hanteringpantsystem uttjänta iav av varor
affärerna, så räknade med de skulle framatt effektiva lösningarman påpressa
avfallsproblemen.

Handeln och industrin presenterade motdrag till delettsom en av
förpackningsförordningen, nämligen den omfattar de förpackningarsom som
konsumenterna bär hem, kommitett system kallas Dualsystemet.attsom

Dualsystemet frivilligtär industriförslag,ett skall fungerasom ettsom
alternativ till förpackningsförordningen vad beträffar säljförpackningar. De
tyska myndigheterna har ställt bestämda insamlings- och sorteringsmålupp

skall 1993uppnås respektive 1995. Omsom dessa mål, i tabellensom anges
nedan, inte nås kommer förpackningsförordningen i sin grundtext gälla,att
dvs. âtertagning samtliga förpackningar skall ske i butikerna. Förordningenav
är skriven så Dualsystemet kan förklarasatt otillräckligt för bestämtettsom
materialslag, vilket skulle kunna betyda enbart förpackningar iatt detta
material skulle behöva samlas in i butikerna.
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Återvinnings-%S0rterings-%Insamlings-%

199519931995199319951993

724290708060Glas
722690558040sm

721890608030Aluminium

641880608030Papper
6480308030Plaster
6480308020Kompositer

Dualsystemet.förMålsättningar5.1Tabell

kringförpackningar,ochtransportförpackningar utanomfattarDualsystemet
förpackningsförordningen.igrundkravenför dessa gäller

heltäckandeochlandsomfattandei sig kan sägas stortDualsystemet ettvara
betalasavgiftfinansieraskällsorteringssystem, avsomenavsom

äri Dualsystemetvis ingårdettaDeförpackningsanvändama. somvaror
förpackningen. Den grönaPunkt påder grünepunktenmed den grönamärkta

ochtill Dualsystemetbetald attavgiften ärpåbevisetpunkten är att
tilldenförpackningen och sorteraberettinsamlingssystemet är emot enatt ta

återvinning.tillskickasfraktion som
Glas ochkällsorteringssystem.traditionelltfrågadetgrundenI är ettom

Övriga förpackningarbehållare.utplaceradecentraltiinsamlas separatapapper
i dennaInnehålletkonsumenten.hosgulfärgadiinsamlas tunnaextraenavses

ärEftersom Dualsystemetanläggningar. ettcentralaisedansorterastunna
riskfinns detför konsumenten,stimulanskällsorteringssystem, enextrautan
dendockMycket tyder påavsedda.blir det attinteinsamlingsresultatetatt

tillräckligtoch finnermotiveradtillräckligt systemetärtyska allmänheten
vid insamlingen.medverkaskallaktivtdebekvämt för att

svår utan attinsamlas är sorterafraktionen attblandadeDen som
förberäknassorteringenHuvuddelenblir aktuella.arbetsmiljöproblem enav

blandadedendetDåmanuellt.behöva utförasperiod framöverlång ur
har detkontamineratärplast,framför alltmaterialet,fraktionen utsorterade

föreligger.återvinningsförutsättningarrimligadiskuterats om
utsträckningi litenvaritDualsystemet har systemetkritikviktig attEn mot

ienbartavgiftGenomlösningar.förebyggandestimulerakommer somenatt
in sig iköpermiljöegenskapemaberoendeutsträckning ärbegränsad manav

kopplingendirektaochomedelbaradensaknasPå detta sättDualsystemet.
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mellan enskild förpacknings miljöanpassning och det pris betalas fören som
dess omhändertagande i Dualsystemet.

Vad beträffar det tyska Dualsystemet kan det alltså ifrågasättas det kommerom
den tyska hierarkin,att styra mot toppen dvs. avfallsreduktion,av

avfallsminimering och återanvändning. Snarare förfaller suboptimerasystemet
på nivån materialåtervinning. Stimulans för introducera återfyllbaraatt
förpackningar, vilka högre prioritet i den tyska hierarkin, saknas ocksåges en
enligt kritiker från miljöorganisationema.t.ex.

Detta betyder dock inte det inte kan komma visa sigatt del deatt att en av
effekterna uppnås, resultat förhöjdt.ex. miljö-senare ettsom av en

Åmedvetandenivå inom industrin. andra sidan inteär det heller uteslutet att
bygger dyr infrastruktur för insamling vilken politiskt inte kanman upp en

överges även de praktiska förutsättningarna för materialåtervinningom
kommer saknas.att

En viktig del förslaget är det finns hot, i formatt förpacknings-ettav av
förordningens återtagningsplikt, kan träda i kraft Dualsystemet intesom om
uppnår överenskomna insamlings- och sorteringsnivåer.

Under sina första år har Dualsystem mötts några specifika problem vilkaav av
två förtjänar speciellt omnämnande. Under hösten 1993ett kom Dualsystemet

råka för akut ekonomisktatt problem.ut Dettaett hade sin igrund mångaatt
förpackningsanvändare utnyttjade den punktengröna sinapå förpackningar

betala in de fastlagda avgifternautan att till Dualsystemet. Efter diskussioner
och förhandlingar löstes de akuta problemen och åtgärder vidtogs för att en
bättre betalningsbevakning skulle kunna genomföras på effektivt sätt.ett

Sedan förpackningsförordningen trädde i kraft har det jämnamed mellanrum
dykt artiklar tyskt avfall har kommit på avvägarupp utomlands. Attom som
detta har skett i antal fall är oomstridligt. Därmedett det dockär inte fastställt

det har varit frågaatt några större mängder eller förpackningsavfallet iattom
sig har lett till några större problem i de aktuella sammanhangen.

En revidering förpackningsförordningen har diskuterats under tid.av senare
1993.1Ett utkast presenterades under Det reviderade förslaget innehåller ett

antal klargöranden hur förpackningsförordningen skall verka, detav men
innehåller också några förändringar.

Mängder insamlas deutöver angivna procentmålen får enligt detsom nya
förslaget förbrännas med energiutvinning. Detta är väsentlig punkt framfören
allt vad plastförpackningar då det betyder del det materialavser att en av som

1 Entwurf einer Verordnung Novellierung der Verordnung über die Vermeidungzur
Verpackungsabfällen, 20.Stand Dezember 1993.von
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framgårmaterialåtervinnas. Detbehöveråreninsamlas de närmaste
skallåtervinning plastkemiskförslaget s.k.explicit detdessutom att avnyaav

materialåtervinning.betraktas som

förpackningsförordningenversionengällandei denMålsättningama avsom
ienbartförslageti detuttryckssorteringsmål,insamlings- ochiuttrycks nya

harallmäntmaterialåtervinnas. Rentskallmaterialslagetviktsandelar somav
64%70% och72% blirdvs.procentmålen ägtneråtavrundning rum,aven

detharkompositerplast ochpapp,ochkartongäven60%.blir För papper
uppnås.materialåtervinningsmålen skallde högretidsförskjutning närskett en

vidvilkaunderför de årmålsättningarnadetabellen nedanI nyaanges
uppnåtts.skall haaktuella %-talenhalvårsskiftet de

Materialåtervinnings-%

199719951993

707040Glas

707030Stål

707020Aluminium

605020Papper

605010Plast

605010Kompositer

för Dualsystemetmålsättningartill5.2Tabell Förslag nya

kringförpackningar tyskadetäroch systemetVad gäller mertransport-
avfallsminimeringutvecklingenredanförefalleroch det motkonsekvent som

återanvändbaraochåtgärderförebyggande transport-genomgenom
tagit fart.förpackningar har

intedeti Tysklandmångahar atti Dualsystemet ansettsEn länk varaavsvag
dryckesförpackningar.återfyllbaraåteranvändning specielltochstimulerar

iutgångssituationenmotsvaradereturandelDualsystemet garanterar en som
öl, läsk,förförpackningaråterfyllbara72% marknadsandel förTyskland, dvs.

flaskoråterfyllbaraförmarknadsandel17%juicer och vinmineralvatten, samt
för mjölk.

politiker ochåtskilligainte tillräckligtdockbedömdesDetta avsom
stigaskulleandelenönskadeTyskland. Dessamiljöorganisationer i att

förpackningsförordningengodkändeuppmanadeBundesrat närsuccessivt. man
stärkningavseendeförslag systemenmedkommaförbundsregeringen att aven
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med återfyllbara dryckesförpackningar. Förslaget det presenterades isom
1991november framgår nedanstående tabell.av

Marknadsandelar i 1997procent 1999 2002
Öl 87 91 94

Mineralvatten, 92etc. 93 94

Läskedrycker 78 82 85

Fmktsafter, juicer, 45etc. 50 55

Vin 45 50 55

Pastöriserad mjölk 26 31 40

Tabell 5.3 Förordningen återfyllbara dryckesförpackningar Verordnungom zurFörderung Getränkemehrwegsystemen förslag 28 november 1991von -

I förslaget till förordning stadgades målsättningen inte uppnåddesatt skulleom
förbud engångsförpackningar ellermot obligatorisk införas. Trotspant atten
förslaget varit offentligt i än två år har det inte lett till formelltnågotmer
beslut förbundsregeringen.av

Övriga5.2.3 varor

Genom Dualsystemet i dagslägetatt är begränsat till förpackningar utesluts en
del naturligt skulle in i de aktuella materialfraktionema,varor som passa
främst tidningar och tidskrifter. Följden blir enligt många bedömare att
allmänheten drabbas onödigt komplicerat budskapett de kannär lämnaav
allt använt till insamlingsstation. Det tyska miljöministeriet harpapper en
följaktligen förberett förordning skall omfatta tidningar, tidskrifter ochen som
övriga trycksaker. Denna förordning överensstämmer i allt väsentlig med
förpackningsförordningen. En anslutning till Dualsystemets pappersinsamling

också något upplevde naturligt då tidningar och tidskriftervar vidman som
insamlingar traditionellt har tillhört materialåtervinningsfraktionsamma som
pappersförpackningar. Efter mycket starkt motstånd från berörda harparter
förordningsförslaget tagits för något formellt beslut.upp

I Tyskland tillverkas varje år fem miljoner bilar, vilket lite 10%år änca mer
världsproduktionen. Tillverkningen konsumerar 10-20%av de mestav

marknadenbetydelsefulla metallerna 8%och plasten på den tyska Dessaav
siffror antyder vikten bilindustrin totalt i Tyskland och den potentialsettav

2 Dieter Pautz, The Government View of Used Car Recycling, in Cleaner Production
Strategies for the Automotive Sector, Lund 1992
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existerar för råmaterial ochatt attsom spara resurser genomspara
återanvändning materialåtervinning.och

förordning stimuleraEn enligt 14§ föri avfallslagen har förberetts att en
utveckling minimera mängdåtervinningsbara för denbilar ochmot attmer
avfall tillverkarna ochbehöver deponeras. Förslaget kräver attsom

bilenimportörerna siste lämna inetablerar bilenslåter ägareett system som
avgift. i bilar ochDessutom krävs utnyttjande plaståtervunnenutan nyaav

förbättrad återvinning däck glas från bilarna.samtav

förslagDen tyska motsvarigheten till Bilindustrifdreningen har presenterat ett
till frivilligt regeringens målsättningar,åtagande i utomstort motsom svarar

Ävenvad förordningbeträffar kostnadsfri inlämning. detta förslag tillen
sedan flera formellt från myndigheternas sida.väntar år på beslutett

800 000I Tyskland årligen storleksordningen avfall fråni tongenereras
uttjänta 5 10%elektriska ökningoch elektroniska En medapparater. ca -
beräknas tioårsperiod. Materialsammansättningenöver på dessa apparateren

starkt blandad och lång plaster och metaller aktuella, liksom glas,är rad ären
kompositer, dagsläget deponeras den helt dominerande delenI avpapper m.m.
detta avfall. till återvinning finns i Tyskland idag.Enbart små ansatser

förslagEtt till förordning för uttjänta elektriska och elektroniska harapparater
1991.Det tillgängliga utkastet härrör från juli Förslagetpresenterats. senaste

syftar till att:

Vid utvecklingen skall avfallsminimerings- ochapparatur0 av ny
substitutionmiljöhänsyn åtgärder miljöfarliga ämnen,tas somgenom av

förbättrade reparationsmöjligheter, lättare demontering användningoch av
återvinningsbaraåteranvändbara material.komponenter samt

tillgängligalättInsamlingssystem inrättas är för konsumenterna och0 som
insamlingsresultat.leder till högasom

komponenterderasinsamlade eller tillDe törs åter-apparaterna0
användning eller återvinning.

Icke-återvinningsbara avfallsbehandling.delar törs till0

Kostnaderna uttjäntaför insamling, avfallsbehandlingåtervinning och0 av
inkluderas i priset förapparater apparater.nya

Materialåtervinning kompromisslöst vadframförs i likadetta fallet inte som
beträffar förpackningarna materialsammansättningeneftersom påattman anser

3 AbfällenVerordnung über die Vermeidung, undVerringerung Verwertung von
gebrauchter Elektronik-Schrott-Verordnung,elektrischer und elektronischer Geräte
Entwurf- Stand 11.07.91.

155



återvinning.högatillåterfinns i omloppden uteapparatur sammasom nu
i plast-tungmetallerföreningar i kretskort,bromeradepekar bl.a. påMan

PCB-haltiga kondensatorer.material och

elektronik-vänder sigförpackningsförordningenförPrecis gällersom
inklusivedistributörer,till såväl tillverkareförordningen post-som
i samband medinlämningen skersärskiljaorderföretag. förslagEtt är att om

inte.köp ellerett nytt

skyldighetsäljaren hanyinköp skallI samband med apparatatt mottaga enen
oberoendemåstefunktion. vid köpmed Dvs. tvtv avannanen enavsamma

radioapparat.fabrikat däremotaccepteras, enmen

de slaguttjäntaaffärsig nyinköp måsteOm det rör emotta varor avenom
falldettafabrikat. Ifortfarande oberoendemarknadsför,affären avmensom

ideltaråtertagningsplikten densig frånaffären befriakan dock ettom
Förutsättningen föroch tillverkare.handelåtertagningssystem upprättat av

tillgängliga för konsumenterna,finns lättinsamlingsställenadetta är attsystem
tillräckligt tättbelägna.dvs. är

framgåromfatta brett spektraFörordningen att ett avsomav varoravser
5.4.tabellen nedan tabell

hårtorkarbrödrostar ochkylskåp, spisar, dammsugare,Hushållsapparater; t.ex.
ocksågrammofoner, bandspelareradio, video,Underhållningselektronik; t.ex. tv, men

från ñckstorlek till spelhallsstorlekolika spel

ñck-räknemaskiner,kommunikationsutrustning;informations- ochKontors-, t.ex.
telefoner ochskrivare, modem,kopierare, datorer,elektriska skrivmaskiner,räknare,

telefaxutrustning

elektrisktpenningtransaktioner; kassaapparater,anknytning tillmedApparater t.ex.
växlingsautomater och myntrâknareparkeringsbiljettautomater,drivna

sågarborrmaskiner, slipmaskiner ochbatteridrivna;Elektriska verktyg även t.ex.

laboratorie-oscilloskop, voltmetrar,regleringsutrustning;Mätnings-, stymings- och t.ex.
luftkonditioneringsutrustningarmätutrustningar, uppvärmnings- och

förregleringsutrustning dessa menglödlampor, lysrör ochBelysningsartiklar; t.ex. en
lamphållareenkel
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leksakerelektriskaelektroniskafjärrstyrda övriga ochLeksaker; och

tidmätningsutrustningaroch andraklockradioarmbandsur, Väckarklockor,Klockor; t.ex.
strålbehandling, IR-röntgen,förmedicinsk utrustning; utrustningLaboratorie- och

ultraljudsbehandling, atomabsorptionsspektrometrarbehandling, m.m.
videokameror,bildätergivning; kameror,bildupptagning ochUtrustning för

studioutrustning o.s.v.

uttjänta elektriskaförordningen förskulle omfattasenligt förslagTabell 5.4 Varor avsom
elektroniskaoch apparater.

harförordningengenomförandetförknippadeproblem medEn lång rad av
återvinningförKostnadernavarusortimentet.identifierats för olika delar av

tillverkar småföretagUtländskabli betydande.kommer i många fall att som
uppfylla villkorenmycket svårtkommerbilliga elektroniska attapparater att

totalaförhållande till detför iextrakostnaden bliri förordning, dådenna stor
medel-dettagäller införa ärsvårighet detpriset. En när systern attatt

elektronik ochsäljerimporterar ochfirmorlivslängden för del de somen av
livslängden förelektriska kortare änär apparaterna.apparater

Även elektriska elektroniskaochförordning för uttjäntaförslaget till apparater
förordningenbeslut hur ochformellt näri och någothar fastnat systemet om

blir aktuell har inte presenterats.

producentansvarförlängt5.3 Termen

för begränsautformningen åtgärdsprogramI samband med att varornasav
vanligare. Förproducentansvar blivit alltförlängtmiljöpåverkan har begreppet

kunna med begreppframgångsrikt arbetasätti miljövårdsarbetet på ettettatt
viktigt vadklargöradetförlängt producentansvar är att som menassom

miljövårdsarbetet det hör hemma.nivå ioch vilkenhärmed på

miljömålsättning, iråder konsensusgenerell detochEn övergripande som om
sustainableutvecklinghållbarSverige, efterär varaktigtsträvaatt en

utveckling kanför dennaförutsättningardevelopment. Vissa generella
måstede tillverkadeformuleras, miljöpåverkan frånden totalat.ex. att varorna

detaljeradei småskede omsättastillminska. Hur detta skall gå måste i något
generellaocksåkräveranvisningar åtgärder, överskådlighetenoch att mermen

skallproducentansvarFörlängtför formuleras.strategier uppnå detta målatt
miljömålsättninguppnåi strategi fördetta sammanhang, och att enses som en

i minskad miljöpåverkan frånform total vara.enav

förinomförklaraskanTanken bakom det förlängda producentansvaret ramen
bästdenproducenten ärmiljöskyddsstrategi. Eftersomförebyggande somen
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och ofta den ende, fattakan beslut ändra produkts utformningattsom om en
har han unik möjlighet reducera den totala miljöpåverkanatten attgenom
utveckla miljöanpassad produkt.en mer

En bärande tanke med miljöskyddsstrategi omfattande förlängtettannan en
producentansvar för tillverkade är de totala kostnaderna förattvaror
produkten, inklusive de miljörelaterade, bättre skall komma till känna i priset
på produkten.

Förlängt producentansvar begreppetär används här inte entydignågonsom
åtgärd tillgripes på generellt Iställetsätt. det olikaär konkretaettsom genom
styrmedel det förlängda producentansvaret genomförs. Genom desom
styrmedel i praktiskt fall väljs bestäms karaktären på detettsom
producentansvar eftersträvas.som

En definition förlängt producentansvar skulle kunna enligt följande:av vara

Med förlängt producentansvar miljdvdrdsstrategi syftar till attmenas en som
uppnå miljdmdlsdtming formi minskad total miljöpåverkan frånen av en vara,

knyta för hela livscykel och speciellt för dessatt ettgenom ansvar varans
återtagande, återvinning och slutliga omhändertagande till tillverkaren av

Det förlängda producentansvaret konkretiseras och implementerasvaran.
styrrnedelspaket, utformning bestämmer dess karaktär.ett nämnaregenom vars

En övergripande systematisering det förlängda producentansvaret kräverav en
indelning i antal olika former En sådan indelning skulle kunnaett av ansvar.
skilja mellan ägaransvar, fysiskt ekonomiskt juridisktansvar, ansvar, ansvar

intresseansvar.4och I det här sammanhanget så förefaller det dock vara
ändamålsenligt liksom i Kretsloppspropositionen koncentreraatt uppmärk-
samheten på det ekonomiska och det fysiska ansvaret.

Ekonomiskt tillverkarenär när helt eller delvis täcker kostnaderna föransvar
insamling och återvinning eller slutliga omhändertagande.varans

Fysiskt innebär tillverkaren fysiskt omhand uttjäntadenatt rent taransvar
eller tillser finnsdet någon utför denna tjänst på tillverkarensattvaran som

direkta uppdrag.

För implementera förlängt producentansvaratt krävs det framgårett som av
ovanstående bestämda styrmedel tillämpas. Speciellatt uppmärksamhet har
återtagningsplikten, i den form den har i den förpackningsförordningentyska
och i Dualsystemet, kommit få. Med den definition förlängtatt av
producentansvar används här det dockär uppenbart styrmedelatt ettsom som

4 Lindhqvist T. Mot förlängt producentansvar analys erfarenheter förslagett samtav-
i Varor faror underlagsrapporter, 1992:82.Dssom -
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återtagningsplikt, i sina olika detaljerade utformningar, bara långär ett av en
rad styrmedel kan komma ifråga.som

Alla styrmedel kan ha utgångspunkt i behovet attanses en gemensam av
komplettera marknadsmekanismema, miljöeffekter i högre gradså att externa
beaktas i företags- och privatekonomiska överväganden. Alla styrmedel
kommer naturligtvis inte lika effektivt vis stimulera förlängtpåatt ett ett
producentansvar.

5.4 Förlängt producentansvar i Sverige

5.4.1 Kretsloppspropositionens allmänna inriktning

I Kretsloppspropositionen regeringen fram förslag till hur producentansvaret
skall iutvecklas Sverige. En producent definieras den yrkesmässigtsom som
tillverkar, importerar eller försäljer förpackning.eller Man la ocksåen vara en
fram förslag regeringen eller den myndighet regeringen bestämmerattom som
skall få meddela föreskrifter skyldighet för producenterna tillatt attom se
avfallet från de eller de förpackningar de tillverkar, importerarvaror av som
eller säljer bortforslas, återanvänds, återvinns eller omhändertas på sätt som
kan krävas för miljömässigt godtagbar avfallshantering. Det gälleren samma
för sådant avfall frånuppkommer verksamhet de bedriver. För attsom som
uppnå dessa syften regeringen möjlighet införa olikarad styrmedel.attges en

Kretsloppspropositionen pekar också bestämda varuområden under denut som
närmaste framtiden bör omfattas förlängt producentansvar.ettav

5.4.2 Förpackningar

Vad förpackningar förordningföreslogs träda i kraft 1den januariavser en
1994. Förordningen innehåller krav på återanvändning och materialåtervinning

förpackningar, skallmed bestämda nivåer uppnådda efter den 1av som vara
januari 1997. skyldigaProducenterna ocksåär lämna uppgifter bl.a.att om
insamling, materialåtervinningsgrad.återanvändningsgrad och Denna
förordning gäller i första skedet förpackningar enligtenbart vissa nedan.

För glasförpackningar för öl, läsk, finns existerandevin och sprit pantsystem.
Likaså finns sedan längre fungerande insamlings- ochtid välen
återvinningssystem för glasförpackningar, aluminiumburkar wellpapp.och För
dessa förpackningstyper, liksom fastställerför PET-flaskor Kretslopps-
propositionen bestämda återanvändnings- materialåtervinningskravoch som
skall gälla från 1 januari 1997. 5.5.krav i tabellDessa återfinns
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Förpackningstyp Typ krav Nivå 1992 % Krav 1997 %av
ÅteranvändningGlasförpackning för ölläsk 95 95

ÅteranvändningGlasförpaclming för vinsprit 65 90

Övriga glasförpackningar Materialåtervinning 45 70

Aluminiumburkar Materialåtervinning 85 90

Förpackningar Wellpapp Materialåtervinning 65 65av

PET-flaskor Materialåtervinning uppgift saknas 90

Tabell 5.5 Förordningen producentansvar för förpackningar återanvändnings- ochom -materialåtervinningskiav

För övriga förpackningsslag innehåller Kretsloppspropositionen förslag till
målsättningar enligt 5.6.tabell

Förpackningstyp Typ Nivåkrav 1992 % Mål 1997 %av
Övriga Materialåtervinning 5 70
aluminiumförpaclutingar

Övriga Återanvändningförpackningar 5 65av papp,
och kartong materialåtervinningpapper

Övriga Återanvändningplastförpackningar 5 65
materialåtervinning

ÅteranvändningFörpackningar stålplåt 5 70av
materialåtervinning

Tabell 5.6 KretsloppspropositionenI angivna målnivåer för återanvändning och material-
återvinning vissa förpackningsslagav

Det i Kretsloppspropositionen Naturvårdsverket bör genomföraattanges
konsekvensanalyser för eventuellt justera de aktuella nivåerna ochatt att
definiera vilka förpackningar ingår i respektive kategori. Detta uppdragsom
utfördes under hösten 1993 inledningenoch 1994. Naturvårdsverketav
presenterade 1994under våren resultaten sin konsekvensanalys föreslårochav

fastläggsskravnivåer 5.7enligt tabellatt

Naturvårdsverket Förpackningar i kretsloppet Konsekvensanalys kretslopps-av-
propositionens förslag målnivåer för återanvändning och återvinningom av
förpackningar, SNV Rapport 4299, 1994
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Material Krav 1997 % Krav 2000 %

Återanvändning ÅteranvändningEnergi- Energi-
materialåtervinning utvinning materialåtervinning utvinning

Plast 30 20 50 20

Papper 30 20 50 20

Aluminium 50 0 70

Stålplåt 50 0 70

Trä 50 0 70
Övr. 30 20 50 20
förpackn.

Tabell 5.7 Naturvårdsverkets förslag till kravnivåer för återanvändning, materialåtervinning
och energiutvinning från vissa förpackningsslag

För finna smidiga lösningar uppfyller deatt statsmakterna uttaladesom av
kraven på återanvändning och återvinning har de olika förpackningbolagen och
-intressentema slagit sig i Näringslivets förpackningsrâd, i olikasamtsamman
materialbolag. Hur alla praktiska frågor kommer lösas under de närmasteatt
åren inteär helt klart finnsdet klar strävan tillvara denatt tamen en
infrastruktur finns uppbyggd.som

Övriga5.4.3 varor

I Kretsloppspropositionen fastslås producentansvar fr.o.m. 1 juli 1994att ett
bör gälla for producenter tidnings- journalpapper.och Förav annat papper
föreslås producentansvar införas från 1 juli 1996.ett Insamlingsmålet ianges
propositionen 75%till för tidnings- och journalpapper 2000.år Förslaget
innebär pappersproducenten åläggs det fulla föratt både insamlingansvaret
och slutlig hantering.

Vad gäller uppladdningsbara NiCd-battericr hänvisas i Kretsloppspropositionen
Åtagandettill det frivilliga åtagande de berörda gjort.branscherna innebärsom

från och med verksamhetsåret 1995att juli 1994 juni skall 90%minst av-
samtliga i landet förbrukade NiCd-batterier insamlas och återvinnas. Detta kan
jämföras med beräknad insamlingseffektivitet 20% i dagsläget.en caav

De ansvariga myndigheterna och berörda branscher arbetet också med att
definiera för förverkligasystem producentansvar för radatt andraett en varor
inklusive bildäck, bilar elektrisk elektroniskoch Vadsamt gällerapparatur.
den kommerså den inte deti tyska ursprungsförslagetsenare gruppen att som

behandlas endaatt olikade kommerstor utansom en attgrupp varorna
behandlas separat.
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erfarenheterInternationella5.5

Allmänt5.5.1

Österrike införtBelgien haroch systemFrankrike,främstochländerNågra
tyskamed detlikheterväsentligaharförpackningsåtervinningför som

omfattandenågontidigt göradock fördetTysklandLiksom för är attsystemet.
initiativ.dessautvärdering resultaten avav

producentansvarstankenÄven årunderhargäller andradetnär senarevaror
Österrike, Schweizibatterierigäller lysrörtillämpning. Dettapraktiskfått en

högfåttengångsartiklar harolikaförProduktavgifter-skatter eno.s.v.
initiativdessaresultatbeståendeVilkaBelgien.framför alltaktualitet i

bedöma.svårtså längetillleda är ännu attkommer att

Nederländerna5.5.2

ambitiösaiutpekatsmiljöområdetprioriteter inomolikaNederländerna harI
prioriterasavfallsområdetmyndigheterna. Inomutarbetadenationella planer av

Tankenföreslagits.målkvantitativahardessaFör30-tal avfallsströmmar.ett
förutsättningslösprincipiförtill grundskall liggamåldessaär att en

produkt-avfallsgruppför varjeolika intressegrupperSamhälletsdiskussion.
uppnåhärigenomochproblemenanalyseraförsamlas engemensamtatt

delösereffektivtåtgärderoch deproblematiken mestkonsensus somom
strategiförNederländerna stårproblemen. representantidentifierade ensom

lösningar.ochsamarbetebetonar gemensammasom
förpackningaravseendeöverenskommelsefrivillig1991 slötsUnder våren en

VerpakkingStichtingi formnäringslivetochmiljöministerietmellan enav
industrinhandeln ochinomföretagendominerandedeMilieu, med som

Överenskommelsen förpliktelser,radlångbestårmedlemmar. av en
analysera.relativt svårdenvilket ärgör attmålsättningar attm.m.,

och denförpackningförordningentyskamellan denskillnadviktigEn
denspecificerat hurNederländernaiöverenskommelsen ärholländska att man

imedanregleras,skallförpackningsmängdernautvecklingentotala manav
återvinningeninsamlingen ochmålvilkadiskuterarenbartTyskland av

uppnå.förpackningsavfall skall

iförpackningskvantiteten,totalaminskning denkorthet förutsätterI avenman
betyder dettapraktiken1986 basår. I2000, med år10% till årvikt, ensomom

oregleradnormaltillförhållandeimarknadenminskning30-40% enav
materialåtervinnas,60%minstmaterialet skallkvarvarandedetutveckling. Av

Deponeringenenergiutvinning.med40% skall förbrännasresterandemedan av
helt upphöra.skall alltsåförpackningsavfall
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En speciell punkt i den holländska överenskommelsen knuten tillär
utvecklingen inom EG. Miljöministem förbinder sig till verka föratt att
motsvarande regler införs över hela EG-området. Samtidigt förbehåller sig
näringslivet möjligheten anpassning till EG-systemet visardetta sigav en om
leda till mindre strikta krav. Efter hand EG:s förpackningsdirektiv harsom
närmat sig formellt beslut finns det också frånett röster Nederländerna som
säger förpackningsindustrin har minskat sinaatt ansträngningar sigatt anpassa
till den inhemska överenskommelsen.

5.5.3 EG-kommissionen

EG-kommissionen har på europeiskt introduceratplan antalsmärreett ett
arbetsgrupper skall utarbeta konsensusförslag enligt nederländsk modell.som
Precis Nederländerna, diskuterar EG-kommissionen isom termer av
prioriterade avfallsströmmar. Man bedömer det finns 20-30-tal sådanaatt ett
och dessa omfattar 80-90% denatt totala avfallsmängden inomav
gemenskapen.

EG-kommissionen det nödvändigt, tillsammans med de olikaattser som
samhällsgrupperna påverkar produktionen och konsumtionsmönstrensom som

avfall, söka miljöanpassade lösningar så tidigt möjligt igenererar som varans
livscykel. Man för uppnå nödvändiga resultat, ochatt att göra detmenar att
inom framtid, kommer det krävas angreppssätt. Detta skallatten ett nyttsnar
kännetecknas samtliga aktörers föratt uppnå hållbarattav ansvar en
utveckling betonas. På detta erhållessätt aktiv medverkan de olikaen av
samhällsgrupperna kan bidraga till uthålliga lösningar.som

Arbetet vad förpackningsdirektiv har dock inte bedrivitsett nytt enligtavser
denna modell, traditionellt arbete. Förslagetutan tillnya mer genom

utformningsförpackningsdirektiv kommer i sin nuvarande begränsaatt
medlemsstaternas möjlighet kräva höga materialåtervinningsnivåer,att demen

detaljerade konsekvenserna kommer först några år eftermer att attsynas
direktivet har fastställts Ministerrådet.av

5.6 Förlängt producentansvar slutsatser-

5.6.1 Allmänna slutsatser

Incitamenten för återvinningsanpassad design och andra miljörelateradeen
konstruktionsförändringar i de flesta existerandeär produktsystem obefintliga.
Som strategi för skapa sådana incitament har förlängtatt producentansvaren

6 Draft Common Position 94EC adoptedNo by the council with view toon a
adopting directive 94 EC of the ParliamentEuropean and the Council packagingon
and packaging waste, 18 February 1994.
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iutvecklasproducentansvarförlängtmed elementutvecklats. System nuav
industriländer.europeiskaledandeandraTyskland och

introduceratSverigeharKretsloppspropositionenframför alltGenom en
radförproducentansvarfysisktekonomiskt ochtillämpningpraktisk enav

del deobetydliginteintroduktionsperiod kommerEfter varoravenenvaror.
utvecklademindreelleromfattasallmänhetenkonsumeras att av meravsom

förpacknings-helasannolikhetmedgällerDettaproducentansvarssystem. stor
bilar ochdäck,batterityper,vissatrycksaker, ettjournaler,tidningar,området,

elektroniskaelektriska ochflertal apparater.

finnasåtervinningsmålexplicitamindreellerkommersamtliga dessaFör mer
åtaganden.frivilligaipunkterellerförordningarifastställda som

avfallsskatter-avgifterochproducentansvar5.6.2 Förlängt

skaparspelreglerfastställatänktproducentansvaret ärförlängdaDet att ensom
alternativen. Måletmiljöanpassadevälja deför konsumentenstimulans att mer

kostnader,samhälleligatotaladessåterspeglakorrekt skallprisär att varans
omhändertagande. Genomslutligtåtervinning ochförinbegripet kostnaderna

prisettillsessåekonomisktfullständigt attmedtillverkarenbinda ett ansvaratt
kostnader.prissattamarknadentotalaåterspeglarpå avvaransvaran

förknippadeärkostnaderdesignalkonsumentenHärigenom somomenges
återvinning.avfallshantering ochdelarbetydandemed t.ex.av

inte medmarknadspris kommertilldelatsvilkakostnadersamhälleligaDe ett
ävenproducentansvarförlängtmediavspeglasnödvändighet omett systematt

möjlighetenpotentiellaDenekonomisktfullständigtpâdetta bygger ett ansvar.
marknads-justeraandra åtgärderavgifter ochalltidfinns dock att genom

iinkorporeradekostnadersamhälleligakändafå flerdärmedpriserna och
avfallsbehandlingförkostnadenexempelmodellen. Ett är genom ent.ex. som

förkostnadertotalasamhälletsåterspeglabättrefåsavfallsavgift kan att
avfallsförbränning.deponering och

förtagitdet harformi den t.ex.producentansvaret,förlängdaDet som
stimulans fördirektnågonTyskland,Sverige ochiförpackningar ger

åtagandenfrivilligaellerförordningaröverträffa de iberörda attparter
påavfallsavgift kanEnåtervinningsmålen.insamlings- ellerfastställda samma

kontinuerligförincitamentskapapunktutsläppmiljöavgifter på ettsätt som
restproduktermålen. Deuppställdasamhälletdeförbättring sommot av
producentansvaretförlängdaför detinomåtervinningtillavlänkas ramen

övrigafördetavfallsavgift-skatt medanberöraskommer att enav
hantering.förbättradförincitamentekonomisktrestprodukter skapas ett
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En styrande avfallsavgift kan också alternativ eller komplement tillett ettvara
detaljreglering hur mycket varje enskild avfallsström skallav av t.ex.som
materialåtervinnas. Detaljreglering leder lätt till komplicerade planekonomiska
lösningar och suboptimeringar blir ofrånkomliga. Ekonomiska styrmedel har i
detta sammanhanget förutsättningarstörre marknadsekonomisktatt styra mot
effektiva lösningar.
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6 INTERNATIONELL UTBLICK

6.1 EG

6.1.1 Inledning

deI tätbefolkade EG-ländema produceras drygt miljardertvå avfall år,ton per
avfall]30-40 miljoner miljöfarligtutgörs Utrymmet förtonvarav attav

deponera detta avfall i de flestaär medlemsländerna mycket begränsat.av
Motståndet förbränningsanläggningar i taktväxer med rädslan för farligamot
utslä Frågor avfallshanteringenrör prioriteras följaktligen högt inomp. som
EG. Trots detta har det visat sig svårt nå enighet regler.att om gemensamma
Som exempel kan det nämnas direktivförslag rörande avfallsdeponering,att ett

första gången presenterades EG-kommissionen 1991,som av sommaren
fortfarande inte har antagits antal omarbetningar. Storbritannientrots ett stort
har under tid hävdat EU överhuvudtaget inte skall lagstiftat.o.m. påattsenare
området. Detta med hänvisning till den i Maastrichtfördraget lagstadgade
subsidaritetsprincipen, kalladäven närhetsprincipen. I korthet dennagår
princip på beslut skall fattas på lägsta möjliga nationella nivå, inteut att om

krävs för uppnå mål.annat att uppsatta

Det finns emellertid redan tiotal EG-direktiv avfall, vilka Sverigeett om
godkännandet EES-avtalet förbundit sig tillämpa. EG-reglergenom attav som

införts än 1991 ingår inte i EES-avtalet, kommersenare sommaren men
successivt införlivas i detta tilläggsavtal.att genom

6.1.2 EG:s avfallspolitik

EG:s första ramdirektiv inom avfallsområdet 75442EECnr kom till för att
skapa enhetlig avfallspolitik. Enligt direktivet skulle länderna bättreen
kontrollera avfallet hand på bl.a.rätt sätt,att togs upprättaattom genom
avfallsplaner, ansvariga myndigheter och bygga deras kompetens,utse upp

fungerandeupprätta tillstånds- och tillsynsverksamhet.samt en

I utvidgat ramdirektiv 91156EECnr harett avfallsstrategi tydligareen som
markerar de förebyggande frågorna lagts fast. Minskande avfallsmängder

övergripande mål. Detta skall enligt direktivetett uppnås bl.a.anges som
Återanvändningteknologi och slutna inom industrin. ochgenom ren processer

återvinning högsta prioritet för hand det avfall ändå uppstår.att tages om som

Utrikesdepartementet, sekretariatet för Europainformation Starkare miljökrav på
EG:s avfall, 1993.
Naturvårdsverket Sverige och den Europeiska miljöpolitiken, 1993.
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gamlaförbättras ochskalldeponeringsmetodemaDirektivet attäven attanger
substanser,kemikalier ochmiljöskadligaläckadeponier, kan saneras.som

1992Sustainability,Towardsmiljöhandlingsprogram,EG:s femte antogssom
1980-taletMedanmiljöpolitiken.vändpunkt iuppfattas många enav som

harmoniseringen mellanmarknaden,inrefullborda denägnades åt att ses nu
1990-talet. Denunderutmaningarnamiljö deutveckling och storasom en av

allamellandelatförutsätteristrategi utstakas ettprogrammet ansvarsom
privat företag i allaoffentliga ochmyndigheterinklusivesamhällsaktörer, samt

och konsumenter.medborgarebådeminst allmänheten,former, och inte som
olikatillämpningaviseras bredaredelaktighetåstadkomma dennaFör att aven
stödBlandstyrmedel.informativaekonomiska ochadministrativa, annat ges

syfteistyrmedel,ekonomiska och fiskalaanvändningen att taför av
ökadmiljömål,olikaför uppnåmarknadskraftema i anspråk att genom en

miljökostnader.intemalisering externaav

tillprioritet kommervidaremiljöhandlingsprogrammet ettI attatt gesanges
skall kunnaförbättringar härpåtagligamålsättningenantal områden, med att

särskiltområden nämnsBland dessaprogramperioden.uppnås under
avfallsfrågoma Specifiktförebyggandedehanteringen samtnaturresurserav

redan aviseradbefintlig ochtillkomplementföljande åtgärder,aviseras som
EG-lagstiftning:

avfallsströmmar.Prioritering vissa0 av

avfallstyper.deponering vissaFörbud mot av0

förinkluderandeekonomiska styrmedel,Användning attpantsystem,av0
slutbehandling.miljöanpassadåtervinning och säkerställamaximera en

återvinningsteknikerteknologier,utveckling rörandeForskning och rena0
material.återvinningsbaraoch

företag.medelstorai ochtill förbättrat miljöarbete småStöd0

ochskrevs,antagits sedanförordningarTvå programmet ansessomsom
miljömärkning ochbehandlarstrategin,marknadsbaseradeillustrativa för den

miljörevisions fåkommasistnämnda kandenI synnerhet attantas en.

PolicyEnvironmentalvolume Il,Policy Monitor,Environmental IssueEC
1994.London,Consultants,

4 Community Eco-labelmarch 199288092 of 23regulationCouncil EEC No on a
L99, l1.4.92.award scheme. OJ No

paticipationallowing voluntary29 june 1993183693 ofCoucil regulation EEC No
Auditandin Community Eco-managementindustrialcompanies in theby sector a

L168, l0.7.93.Scheme, OJ No
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normbildande betydelse för god miljöledning och förbättrad avfallsdisciplin i
företag.

6.1.3 Direktiv inom avfallsområdet

Förutom ramdirektivet, vilket tidigare behandlats, vilar EG:s avfallspolitik på
regelverköviktigatvâ :

Direktivet 91689EEC,nr ersättande 78319EEC definierar0 nr som
vad med farligt avfall. Enligt detta skall planer förupprättassom menas
hanteringen farligt avfall och alla hanterar sådant måste haav som
tillstånd.

Förordningen 93259EECnr tillsyn och kontroll0 gränsöver-om av
skridande avfall, träder i kraft 6transporter den maj 1994. Dennaav som
förordning medlemsländerna förbjudarätt import avfall förattger av
slutligt omhändertagande. Undantag för avfallgörs skall återvinnas.som
Dock finns möjligheten hindra även eller import avfall föratt export av
återvinning, i de fall myndigheterna har anledning avfalletatt tro attsom
inte kommer hand på miljöriktigtatt tas sätt. För hindraett attom att
förordningen blir kryphål för till exempelvisett u-länder, stadgasexport
det avfall för återvinning endast får skickasatt till OECD-ländema eller
till länder skrivit under Baselkonventionen. Kommissionen harsom
således fått avkall på sin tidigare strävan, etableraattge en gemensam
marknad för avfall och avfallstjänster.

Ramdirektivet, direktivet farligt avfall det transportdirektivet harsamtom nya
alla Romfördragets artikel 130 legal grund, vilket innebär storas som
möjligheter för medlemsländerna ha långtgående lagstiftning. Deatt mer
farhågor framförts för Sverige skulle kunna kommaatt översvämmassom att

exempelvis tyska förefaller således överdrivna.av sopor, som

Utöver nämnda finnsregler följande direktiv behandlar speciellasom mer
avfallsfrågor:

Direktiven förbränning hushållsavfall i befintliga0 anläggningar nrom av
89429EEC respektive anläggningar nr 89369EEC. Dessa utgörnya
minimikrav, och inga hinder finns strängare krav i medlemsländerna.mot
Direktiven håller på revideras och kommer sannolikt bliatt hårdare.att

Direktivet jordbrukets användning slam från reningsanläggningar0 om av
nr 86278EEC innehåller gränsvärden för innehållet miljöfarligaav

Naturvårdsverket, Sverige och den europeiska miljöpolitiken, 1993.
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tillämparSverigehindrarför hanteringen. Ingetreglerämnen attsamt
och regler.gränsvärdensträngare

nroljeavfalldestruktiondirektivetändringar tillDirektivet avomom0
hand skallspillolja i första87 101EEC75439EEC Nr attangerresp.

godtagbarahand brännas underi andraåteranvändas ochochrenas
EES-avtalettill följdlagstiftning måsteSvenskmiljöförhållanden. av

punkter.kompletteras på dessa

nrbatterier och ackumulatorerifarligaDirektivet ämnenom0
Enligtoch insamling.märkningbestämmelser91 157EEC innehåller om

förbatterierför sådanamedlemsländernadirektivet har rätt pantta utatt
förekonomiska styrmedelanvändainsamlingen ochsäkra även attatt

batterierna.farliga iminska andelen ämnen

EG-regler6.1.4 Kommande

få framEG, förarbete inomsedan flera årtidigare pågårSom nämnts attett
utformningentekniska krav påinnehållande bl.a.deponier,direktiv rörande

1994,24 majförslag,Föreliggande dateratför lakvatten.gränsvärden bl.a.och
medlemsländerna130 vilket betyderRom-fördragets artikelbaseras på atts

emellertidförevarit, harförslagdekrav. Redanskall låtas ha strängare som
deponeringsñlosofi, främst vadtill svenskhårda i förhållandebedömts som

mottagningskontrollen.7hårdaundergrunden och dentäthetskraven pågäller

ochmindre detaljeradetill deponidirektiv betecknasSenare förslag som
områden kompromiss rörandeförutskickasBlandrigorösa på vissa annat en

avfall. Bakgrundenfarligt och ofarligt ärsamdeponeringfrågan att manavom
samdeponering,inteoch Nederländernai länder Tyskland accepterarsom

metodbravissa förhållandendetta under ärmedan i England tycker att enman
utgjortharmiljöfarligt avfall. Fråganför hand del ettta typeratt om en av

direktivet skulle kunnaständigt hinder för accepteras.att

syftet så långtdeponidirektiv fastslåstill ärdet förslagetI attattsenaste som
till deponeringi anslutningmiljöeffekter hälsoriskermöjligt ochreducera av

tidigareföremål täckselleravfall varjeavfall. Med ämne som avmenas
varjeavfall definieras75442EEC,ramdirektiv där begreppetnämnda som
1 tillbilagakategorier iingår i deföremål, eller substansämne som

avfallsupplâggning,direktiv förförslag tillRenhållningsverksföreningen EG:s
1993:1rapport

3 94-02-01l94,Renhållningsverksföreningen Avfallet och Europa, EU-nytt nr
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direktivetg och innehavaren siggör med, siggöra medattsom avserav av
eller är skyldig göra sig med. Alltefter sina egenskaper klassificerasatt av
avfall i förslaget till deponidirektiv som:

miljöfarligt avfall täcks 91689EECdirektiv angående giftigt ochsom av
farligt avfall,

miljöfarligt avfall täcks 1, ellersom av

inert avfall avfall inte undergår signifikantnågon fysisk, kemisksom
eller biologisk omvandling.

Med deponi anläggning används för uppläggning avfall eller ipåmenas som av
mark, inklusive intern avfallsdeponeringsanläggning dvs. deponi ien
anslutning till produktion där producenten deponerar sitt avfall,eget men
exklusive anläggning där avfallet under mindre tid årän omhändertas införett
vidare upparbetning, återvinning eller behandling.transport, Deponiema delas
in i olika klasser, beroende på vilkentre de nämnda avfallstypemaav som
skall deponeras.

Medlemsstaterna skall, enligt förslaget, försäkra sig det pris förtas utom som
deponering avfallstyp, täcker åtminstone de kostnader ärav resp. som
förknippade med anlägga och driva deponin. Kostnadenatt skall också så långt
möjligt inkludera uppskattade kostnader för avslutning och eftervård.

Ett direktiv rörande förpackningsavfall ocksåär under antagande. Fortfarande
råder dock oenighet mellan medlemsstaterna bland nivåerna förannat om
återvinning och prioriteringsordningen mellan olika hanteringsmetoder.om

Målsättningen med förpackningsdirektivet är harmonisera de åtgärderatt som
vidtagits nationellt för komma tillrätta med förpackningsproblemen.att Tidiga
utkast innehöll höga kravnivåer för återvinning och återanvändning, vilka

modifierats. Föreliggande förslag uppställer krav inom femsenare årattsom
efter datum för ikraftträdande skall:

50-65% förpackningsavfallet återtagas.0 av

25-45% förpackningsavfallet materialåtervinnas, minst 15%0 av varav av
varje enskilt förpackningsmaterial.

Exempel på olika avfallskategorier i bilaga produktions-l ellerär konsumtionsrester,
produkter uppfyller uppställda krav, för vilka tidenprodukter för användningsom
löpt oanvändbaraut, delar såsom batterier,urladdade restprodukter från
industriprocesser t.ex. slagg och restprodukter från utvinning och bearbetning av
råvaror t.ex. gruvslagg.
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styrmedelekonomiskabeslutanationelltmöjlighetMedlemsländema att omges
dockförutsättning ärEn attförpackningsdirektivet.imålenför nåatt

snedvrids.intekonkurrensförhållandena

förbränningförreglertidigare nämnts,också,förslagsstadiet är avPå nyasom
hanteringendirektivVidareofarligt avfall.avfallfarligt ett avomresp.

Förslagslutbehandling.ochavfallstransportertillanslutningiansvarsfrâgorna
begagnadepåinom kortväntas ävenavfallsströmmarprioriteraderörande

sjukhusavfall.skrotbilar ochlösningsmedel,klorerandedäck,

handlingsplan.tillutkastföreliggerkommit längst,därdäck, ettFör man
tillföreträdevilkenbehandlingshierarki,innehållerPlanen geren

iochförbränningåtervinning,återanvänding,framföråtgärder,förebyggande
däckflödet5%2000till ärårMålsättningamadeponering. atthandsista av

65%och25%körning,försiktigareförebyggas,skall regummerast.ex. genom
föreslås:Vidareåtervinnas.

årmalda däck1996, ochdäck årdeponering helaförbudEtt avmot av0
2000.

2000.energiutvinning årdäckförbränningförbudEtt utanmot av0
prioriteradeför andraeventuellt ävendäck, ochförHandlingsplanen

intedärmedochrekommendationer,utkommaförväntasavfallsströmmar, som
direktiv.legala status somsammages

långtmindrei ellerföreliggerallavilkaEG-reglerovannämndaFörutom mer
förproduktspeciñkationerframtagandetävenframskriden form, övervägs av

undersökningarföranalysmetodermaterial. Likasååtervinningsbara av
NIMBY-syndrometswundanröja någotförUppenbartavfall.miljöfarligt att av

planerings-elimineraförregleräveneffekter, övervägs attförlamande
ofEliminationavfallsbehandlingsanläggningar,anläggandetvidförseningar av

Disposal Plants.WasteConstructingDelaysPlanning in

Tyskland6.2

Inledning6.2.1

avfallshanterings-Dagensavfallsproblem.betydandemedlandTyskland är ett
mycketochbehandlingskapacitetbristandesituation kännetecknas enav

förAvgifternaanläggningar.öppnandetvidförfarandentidskrävande av nya
höga.följaktligenbehandlingdeponering och är

° YardBackIn MyNIMBY Not
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alltgrannländernaspåverkatsavfallssituationenpressande tyska harDen av
iviktig dettaminstInteavfall.tydligare motvilja tysktatt emotmot ta

deponier,östtyskatidigaremedförtåterföreningen, vilkensammanhang är att
landetsinomhamnatavfall,västtysktvilka betydande mängdertog emot nu

gränser.gemensamma

Hushållsavfall ochavfall.320årligen miljonerTysklandI tongenereras ca
totaladel detmindreliksom i Sverige barahushållsliknande avfall utgör aven

hushållsavfall,mellan12%. Fördelningen40avfallet, miljoner ellertonca
nedanståendeiillustrerasavfallbyggavfall och miljöfarligtindustlrliavfall,

figur.

HushållsavfallByggavfall
12%46%

avfallMiljöfarligt Industriavfall
2°v 40%

TysklandAvfallssammansittningen iFigur 6.1

hushållsliknande avfall varit tämligen konstantharhushållsavfall ochMängden
3551minskat 1977 detdeponier kraftigt. farmsantaletDäremot haröver åren.

1987, fanns det 332 anläggningar kvar.baratio årdeponier, medan år senare
från upptagningsområdenavfall alltdeponierna störreDe kvarvarande tar emot

Nya behandlingsanläggningar byggsföljaktligen allt fortareoch de fylls upp.
intebehovetuttryckt detdelstatsregeringarknappast, många storatrots att av

9305,Utlandsrapportkretsloppssamhället,Sveriges Tekniska Attachéer Det tyska
avfallsmångdema.siffror förannorlundaStockholm 1993. Andra källor någotuppger

1993,im Abfallrecht,NeuregelungenSå i Die wichtigsten attKöllersäger t.ex.
30tämligen konstantvaritSiedlungsavfálleliknandemängden hushållsavfall och

Sigfridåterfinns ibyggavfallförsifframiljoner flertal år.under Enettton annan
den1993,Danmark,Tyskland ochrivningsavfall i Holland,Bygg- angersom

år.285 miljoneri Tyskland tilltotala mängden ton per
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minst avfallsförbränningsanläggningarskulle kunna reducera dennya som
deponeraslmängd avfall måstesom

För börja komma till situationenrätta med har den tyska regeringenatt
genomfört rad åtgärder och ytterligare sådana planeras. Den legalaen
bakgrunden för majoriteten åtgärderna för minska uppkomsten avfallattav av
och öka återanvändningen och materialåtervinningen bygger avfallslagenpå
från 1986.år

1991 införde tyska regeringen med stöd paragraf 14 i avfallslagenav en
förordning reglerar förpackningsområdet. Ytterligare förordningar försom
bilar, elektronik- och eltekniska batterier, tidningar och trycksaker harvaror,
förberetts. Dessa åtgärder behandlas i den här utredningen under avsnittet
förlängt producentansvar.

Tyska regeringen har också förberett Gesetzlag Förderung eineren ny zur
abfallarmen Kreislaufwirtschaft Sicherungund der Umweltverträglichen
Entsorgung Abfällen KrW-ABfG Kreislaufwirtschafts- undvon -
Abfallgesetz. Lagen presenterades i utkast i 1993 och syftar till avfallattmars
skall förebyggas och materialså mycket möjligt skall återvinnas.att som
Lagen skall stimulera producentansvar så redan vid sin designett att varor
utformas på så avfallsproblemensätt minimeras.ett att

I utkastet till lag använder begreppet Rückstände för EG-att motsvaraman
avfall.begreppet Allt kan återvinnas betecknassom som

Sekundärrohstoffe medan avfallsbegreppet Abfålle för sådantreserveras
material inte kan återvinnas. Med återvinning i detta sammanhangsom menar

såväl materialåtervinning energiutvinning.man som

Den hittillsvarande situationen där materialåtervinning och energiutvinning
jämställs enligt avfallslagen, iändras den lagen så materialåtervinningattnya

klart försteg framför energiutvinning. Detta Förpacknings-ett motsvararges
förordningen ställer krav på materialåtervinning förpackningarna.som en av
Materialåtervinningen försteg med bl.a. motiveringen förbränning alltidattges
kan ske, efteräven ytterligare återanvändning materialet.av

Genom den lagen kommer klar hierarki finnas i den tyskaattnya en
lagstiftningen. Förebyggande åtgärder skall genomföras i första därefterhand,
materialåtervinning, följt förbränning med energiutvinning och i sista handav

12 Dr. Henning DieKöller wichtigen Neuregelungen im Abfallrecht, Euroforumv.
Konferenz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, 21 April 1993.

13 definieras i 3Begreppet § Abs. KrW-AbfGl rörligt material, viduppstårsom som
produktion, detta syftet eller inte kan tillanvändas det tänktat.ex. utan att var som

ändamålet. står ihremDet Deren ursprünglichem Zweck entsprechende Verwendung
entfällt oder aufgegeben wird.
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och såordnatåtervinnas på sättmaterialet kunnaskall attdeponering. Dock ett
kanekonomiska övervägandenMiljömässiga ochskada inte uppkommer.

docki dettidigare tysk lag ärSom redanfrån hierarkin.motivera avsteg
styrande.skallavvägandensamhällsekonomiska som vara

ivilket ärinom landet,avfallet skall behandlasLagförslaget betonar också att
linje inom området.med EG:s beslut

material-företagen ställerinriktningen kommer krävaDen att att uppnya
behandling. planerDessauppkomst ochmängd,balanser för restproduktemas

ochuppkomstrestproduktemasförebyggainnehålla åtgärder förskall också att
för materialåtervinningen kan öka.hur

återvinning försvårasinte heller få blandas på så sättRestprodukter skall att
avfallsproducenternaför såvälförbud skall gällaeller blir omöjlig. Detta som

restprodukter.ochför dem insamlar, mottagertransporterarsom

finnasdetavfallslagen kommeri tidigaredenPå motsvarande sätt attsom
återtagningskrav påformimöjligheter införa producentansvaratt varor.av

avfallshanteringmedförknippadePrincipen kostnaderde ärär att varanssom
prisetskall intemaliseras i på varan.

delstatsnivåpå6.2.2 Avfallsavgifter

dock bara pådelstater,avfallsavgifter i tyskadagsläget finnsI det tre
Baden-delstaternaSpecialabfälleSondermüll. ärDespecialavfall tre

och Niedersachsen.Württemberg, Hessen

Baden-Württemberg 1989Grünenmiljöpartiet diekrävdeI att en
beslutade1991för specialavfall. Iavfallsavgift skulle införas mars

kategorierindelad iAvgiften blevavgift.delstatsparlamentet införa denna tre
förordning frånfederalispecialavfallet uppställtsefter indelning ensomen av

1990.15 möjlighetpotentiellaavfalletstillKategorierna hänsyn atttar
avfalletmiljöriktigt omhändertaundvikas, svårigheterna på sätt samtettatt
kategoriernaäteranvändbarhetspotential. För deåtervinnings- ochdess tre

150 AvgiftenDM.50 100 respektiveavgifter DM, DMbestämdes sattesom
frånintäktenberäknade totalafördubblas. Denför varefter skulletvå år den

vid lägre nivåerna.40 år deavgiften till miljoner DMuppskattades perca

teknikerförpilotprojektför stödjainbetalda användasDe medlen kan att nya
återvinningspecialavfall och förför förebygga uppkomstenatt avav

medför åtgärderränteförmånertillskott till ochspecialavfall. Det kan även ges

14 Bundesland eineführte alsfür Gift Baden-WürttembergGeldUntersteller F. erstes-
1991.Abfall,Sondermüllabgabe ein, Müll und Nr.

15 April 1990.Abfallbestimmungsverordnung vom
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denna inriktning. Forskning och utveckling med förebyggande målsättningen
får understödjas. Därutöver förutsågs inrättandet för främjaett centrum attav
förebyggandet specialavfall, återvinningen och det miljöriktigasamtav
omhändertagandet sådant avfall. Detta skall bl.a. samla, bearbetacentrumav

spridaoch information möjligheter teknik föroch förebygga ochattom nya ny
återvinna specialavfall. Dessutom skall gratis till mindreråd ochman ge
medelstor industri möjligheterna förebygga uppkomsten specialavfallattom av

specialseminarier med denna inriktning.samt arrangera

Medlen från avfallsavgiften får för sanering deponierockså användas gamlaav
och upplag. Denna möjlighet kritiserades från bland de grönasannatsenare
sida då ansåg de finansiella behoven inom detta område såatt stora attman var
alla skulle kunna användas för förebyggande åtgärder riskeraderesurser som

överföras till enbart sanering. En beräkning miljöministeriet i Stuttgartatt av
visar fram till 2000år kommer det behövas genomföras sanerings-att att
åtgärder för i 2-3storleksordningen miljarder DM i Baden-Württemberg.

Det uppstod tidigt i Baden-Württemberg diskussion denna typen om av
avfallsavgifter grundlagsenliga. Slutsatsen juridiskade studiervar av som
genomfördes avgiften ñck fmansierandeenbart avgiftatt utanvar vara en
den måste ha styrande syfte. Därav drog avgiften fickslutsatsenett attman

för låg. De den kristdemokratiska delstatsregeringen fastslagnavara av
nivåerna fick också hård kritik oppositionen. Fridemokraterna krävdeav en
femfaldig höjning de aktuella nivåerna och socialdemokraterna tiofaldigav en
höjning för riktig stimulans. En paraplyorganisation föratt garantera en
delstatens medborgarorganisationer för avfallsfrågor Dachverband der Baden-
Württembergischen Müllbürger-initiativen krävde tjugofaldig höjning.en
Riskerna för illegal utförsel över gränserna för uppkomsten vadsamt manav
kallade pseudoåtervinning bedömdes dock förmånga vid sådanastorav vara
avgiftsnivåer. Med pseudoåtervinning del debattörer användningenmenar en

filtermassor för utfyllnad inom gruvindustrin utnyttjandetocht.ex.av av
avfallsförbränningsslagg och galvanoslam för vägbyggen.

Ett förslag framlades avgiften skulle beroende den totala mängdatt vara av
specialavfall företaget Systemetgenererade. byggde företagpå småattsom
med små mängder specialavfall skulle ha mindre möjligheter att
kostnadseffektivt förebygga avfallet och det bl.a. fannsdetta skäletatt av
anledning ha lägre avgiftsnivå avfall för dessa för företag medänatt tonen per

mängder specialavfall. Förslaget avslogs dock delstatsparlamentet.stora av

Avfallsavgiften i Hessen trädde i kraft i juli 1991. Den i allt väsentligtär
identisk med avgiften i Baden-Württemberg. Undantaget från avgift i Hessen

dock sjukhusavfall.är Dessutom får den ansvarige ministern genom en
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ekonomisktbedömsaktuelladeavgifterlägrefastlägga varaförordning om
beviljas.ocksåavgiften kanfrånBefrielseindustri.orimliga för en

ochutvecklingforskning,finansieraförvidare öppeti Hessen är attSystemet
vilketomhändertagandeteknik,ochbehandlings-miljöanpassadutprovning av

Baden-Württemberg.iutanförfaller ramen

avgiftsnivåema attsamtärdelstatemai allaförGemensamt tresystemen
specialavfalletbehandlingsmetodvilkenoberoendeavgiften somuttas av

behandling.kemisk-fysikaliskellerförbränningdeponering,undergår en

nivåpå federalAvfallsavgifter6.2.3

tankegångar1990 framläggaunderbörjade enregeringen omfederalaDen
presenterade1991iochAbfallabgabeavfallsavgiftlandsomfattande mars

avfallsavgiftslagtillutkastavfallsavgift itillförslag ett enett enman
användaskulle kunnatankarnaAbfallabgabengesetz. En enatt manvarav

iavfallsupplaggamlafrämsttillinsamlade40% de attdel sanerapengarnaav
förbundsnivå.tillöverförasskulledelTyskland. Dennaöstra pengarnaav

ellermängdenminskaråtgärdertillanvändasskullemedleninbetaldaDe som
bidrarmaterialåtervinning ochbefrämjaravfallet,skadligheten hos somsom
farligahanteringenavfall ellerförorsakademiljöproblem avtill avatt av

ochforskningtillanvändaskunnaocksåskulleMedelbegränsas.ämnen
syfte.med dettateknikerutprovning av

tillanvändasfrämstskulledelstaternaolikadetillfördesmedelDe som
för:åtgärder

avfall.återvinningochavfallförebyggandeangåendeRådgivning avav
förochavfallförebyggaförteknikerutveckling attForskning och2. av

återvinning.förbättrad

förebyggaförpilotanläggningar,inklusive attaktiviteter,Främjande av
återvinning.och föravfall

påverkanochskadorfaror,åtgärderoch somUndersökningar mot4. av
förspecielltochfarligahanteringenavfall ellergrunduppstått på avav

farligavattenmiljön ämnen.

omhändertagande.5. Miljöanpassat

Schnurer,hos Dr.besökinformation frånmuntligpåhuvudsakiAvsnittet bygger
Bonn,EntwurfNaturschutz,Reaktorsicherheit undUmwelt,fiirBundesministerium

OffeneAhrens A.1991 et26frånAbfallabgabengesetzes samteines mars
dieaufAbfallabgabebundesweitengeplantenEinfluB derEin direkterRechnung -

1991.Abfall,und Nr.Müllfraglich,istVerrneidung
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För bestämning avfallsavgiftens storlek delades avfallet in i fem kategorier:av

Avfall 2enligt § avsnitt 2 i avfallslagen. Här ingår miljöfarligt avfall från
industrin.

2. Avfallsslag finns uppräknade i speciell bilaga. I denna kategorisom en
ingår slagg från metallindustrins elektrougnar, filtermassor visssamt
slagg och aska från förbränningsanläggningar, gips från iavgasrening
förbränningsanläggningar, gjuterisand, avfall från asbestcement och avfall
från framställningen svavelsyra.av

3. Icke-hushållsavfall faller i någon kategori.som annan

Schaktmassor och byggavfall de inte faller under kategori 1 ellerom

5. Hushållsavfall och avfall insamlas från handel industriochsom
tillsammans med hushållsavfallet.

Avgiftspliktig denär själv behandlar sitt avfall, de behandlar andrassom som
avfall den avfall tillsamt första behandlingtransporterar tillellersom en
upplagring de utförinför avfall landet.samt som ur

Avgiftsplikten inträder avfalletnär lämnas till omhändertagande, blir
omhändertaget i intern anläggning eller förs utanför landets gränser.en
Undantagna från avgiften avfallär från sanering uttjänta deponier och avfallav

skall materialåtervinnas.som

Om företag bygger anläggningett för behandling eller återvinningupp en av
avfallet och detta förväntas leda till minst 50%-ig reduktion det ien av
anläggningen införda avfallet, så kan kostnader för anläggningen dras från de
för de åren föregår anläggningenstre igångsättning uppkomna avfalls-som
avgifterna. Samma gäller anläggning uppförs eller utvidgas medom en
resultatet det från produktionenatt genererade avfallet, väsentligautan
förändringar produkten, minskar med minst 50%. Om avgiften redan betaltsav
in kan den återkrävas. På motsvarande sätt måste avgiften betalas det visarom
sig den förutsedda reduktionenatt minst 50% uppnås. Avgiften betalas iom
detta fallet med förränta uppskovet beräknad enligt gällande förordningar.

Avgiften föreslogs bestå grundavgift Sockelbetrag för genereringenav en av
avfall, tilläggsavgift församt ett eventuell deponering Deponiezuschlag fiiren
Abfálle och tilläggsavgift för miljöfarlighet i kategori l Schadstoffzuschlagen
fiir Abfálle der Kategori Grundavgiftema föreslogs enligt tabelltonper vara
6.1:
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200220001996 199819941992iii-kategori

200180 DM160 DM140 DM120 DM100 DMDMKategori 1
DM 100 DM9080 DM7060 DMDM50 DMKategori 2

8072 DM64 DM56 DMDM4840 DMDMKategori 3

7063 DM56 DM49 DM42 DM35 DMDMKategori 4

40 DM3632 DM28 DMDM24 DM20 DMKategori 5

grundavgiftenavfallsavgifttyskfederalFörslag tillTabell 6.1 -

deponi.beroende pådifferentieradföreslogs typDeponiavgiften avvara
hushålls-Monodeponie,monodeponifyraiIndelningen gjordes grupper:

SonderabfalldeponiespecialavfallsdeponiHausmülldeponie,avfallsdeponi
saltgruva. FörpraktikenUntertagedeponie, ideponiunderjordiskoch en

deponeringtillägg.ocksåtillkommerutanför lagens gränseravfall förs ettsom
följande:tillAvgifterna sattestonper

20022000199819961994år 1992deponityp

40 DM3632 DM28 DM24 DM20 DMDMmonodeponi

60 DM48 54 DMDM36 42 DM30 DMhushållsdeponi DM

10090 DMDM8070 DM60 DM50 DMspecialavfallsdeponi DM

200 DM180 DM160140 DM120 DM100 DMdeponi DMunderjordisk

200 DM180 DM160140 DM120 DM100 DMDMutförselavgift

deponiavgiftenavfallsavgiftfederal tyskFörslag tillTabell 6.2 -

tillbilagai1 följer tabellerkategoriförmiljöfarlighetTilläggsavgiften för en
ocksåärpåbörjati DMAvgiften är ton,lagförslaget. menper
enligtavgifteruppsättningarinnehåller tvåBilagankoncentrationsberoende. av

följande:

200220001996 199819941992årkoncentration

4036 DMDM3228 DM24 DM20 DMkoncentration DMlåg

80 DM64 7256 DMDM48 DM40 DMmellankoncentration DM

160 DM128 144 DM112 DM96 DM80 DMkoncentration DMhög

miljöfarlighetförtilläggsavgiftavfallsavgiftfederal tysktillTabell 6.3 Förslag --
Uppsättning 1
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årkoncentration 1992 1994 1996 1998 2000 2002

låg koncentration 10 12DM 14 16DM DM 18 20DM DM DM

mellankoncentration 20 24 28DM DM 32 36DM 40DM DM DM

hög koncentration 40 48 56DM DM 64 72DM DM 80DM DM

Tabell 6.4 till federalFörslag tysk avfallsavgift tilläggsavgift för miljöfarlighet- -
Uppsättning 2

frånExempel faktorer tillleder uppsättning 1 andelen vattenlösligaärsom
koncentrationsgränserämnen, med i viktprocent: 5% 10%,lågS S

10% 20%,mellan hög 20%. EttS exempel koncentrationenärannat av
adsorberbara organiskt bundna halogenföreningar, angivna AOX:som
1.5 mgl 3låg mgl, 3 mgl 6mellan mgl, 6S hög mgl.S S

Exempel från uppsättning 2 avfall innehållerär bly, med följande gränser:som
l mgl 2låg mgl, 2 mgl 8mellan mgl, 8S S hög mgl, ellerS
kadmium: 0.25 mgl låg 0.5 mgl, 0.5 mgl 2mellan mgl,S S S

2hög mgl.

Som framgår tabellerna det planerat avgiften, från initial nivå denattav var en
1 januari 1992 skulle öka 20%med år efterså tio år skullevartannat att
avgiften tördubblad. Avfallsavgiften beräknades 5dra in miljarder DMvara ca

år, med bygg-, energiframställande och kemiindustrin storaper som
inbetalare.

Uppbörden avgiften skulle bygga på årlig deklaration varjeav en av
avfallsgenerare hos vilken det uppkommer 1000än kg avfall år.mer per
Deklarationen skulle innehålla uppgifter avfallskategori, mängd för varjeom
kategori, plats där avfallet och avfallet behandlas. Uppgifternagenereras var
skulle omfattaäven avfall omhändertages internt inom företag. Videttsom
förfrågan skall uppgifterna kunna styrkas. Om deklaration inlämnas eller om
den ofullständigär får myndigheterna uppskatta den troliga mängden.
Regeringen i lagförslaget föreskrifterrätt form och innehåll föratt utgeges om
underlaget till deklarationen.

Avgiften skulle betalas in i förskott två inbetalningar, l april 1ochgenom
oktober. Grunden för förskottsbetalningen skulle föregående års avgiftervara
och sådan fanns den beräknade mängden avfall.om

I utkast daterat i juni 1991 har vissa justeringarett blandnytt annatav
avgiftsnivåerna skett. Framför allt har nivåerna för industriavfall och
byggavfall sänkts något. T.ex. föreslås vanligt industriavfall få grundavgiften

25 DM som efterhand höjs 50till DM och deponering byggavfall ochav av
schaktmassor skulle kunna ske till deponiavgift 15 DM med höjning tillen av
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presskonferensbl.a.påministerndiskuterade enDessutom30 DM.
befriasskulleheltavfallsmängdermedverksamheter storavissamöjligheten att

ävenbrunkolsförbränning,frånavfall mendettagälldeFrämstavgiften.från
aluminiumtillverkning.frånavfallt.ex.

pekadeTysklandhelaföravgifternainbetaldaförväntadedeBeräkningar av
sjuårligtotaljuniförslagen casumma avmotfrånutgångspunktmed en

DM.miljarder
intedock ännu1992 harjanuari1kraftiträdaavsedd attLagen varsom

frågagrundläggandeEnflera.varithardettatillSkälengenomföras.kunnat
iavgift uttillåterGrundgesetz tasatt engrundlagentyska endenvar om

demedtänktsåispecifiktanvändas varsomsedanför annan,delstat enatt
iavfallsupplaggamlasaneringförutnyttjasskulleavgiften av40% somav

Tyskland.östra
industrindelarfrån demotståndbetydande avocksåAvfallsavgiften mötte ett

försämradedetmedkombinationiavfall. Dettamängderproducerar storasom
betyddeTysklandi attkännatillsigbörjadealltlägetekonomiska gemersom

avfallsavgift.förregeringeninomkonsensusintern enfinnagickintedet att
avfallshanteringenfördyringfruktan attsammanhanget avifanns enDet en

tillverkningsenheter.lokaliseringförattraktivtmindreTyskland avskulle göra
intemiljöorganisationema attsamhället ansertyskadetdelarAndra somav

tillstimuleraskullededåmycketindustrin såbelastaskulleavfallsavgifterna
avfallsmängdema.minskarteknikerutvecklingochåtervinning somnyaav

ochmiljöministerietfrånforcetaskfinnsregeringentyskadenInom ennu
avfallsavgift. Förrevideradförförslagutarbetatekonomiministeriet ett ensom

förslagetmedjämförelseiförenklatmycket systemsigtänkertillfället ettman
ochdeponeras attavfallpåenbartavgiftdiskuterar som1991. Manfrån en

avfallskategorier. Detsamtligafördenskallavgiftdenna sammavara
tidigaredestorleksordningavgifter i somdiskuterarförefaller sammamansom
jämförtavgifterförhållandevis höga100 DM dvs.inledningsvisavgifterna, ca

-skatt.avfallsavgift ellerinförtländereuropeiskaövrigamed ensom

Frankrike6.3

Inledning6.3.1

miljöministeriet.franskai detfrågaviktigavfallblev5 sedanårknapptFör en
åtgärdersina motkoncentrerakomLalondeBrice attmiljöministernDen nye

aktiviteterigångfåplan avMiljöministerns attavfallsfrågorna. varjust
återvinningen attsamtochåteranvändningenökaslag,förebyggande att
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förbättra kvaliteten på omhändertagandet avfallet vid deponier och andraav
anläggningar.

Franska miljöministeriet beräknade 1991 landet 100genereradeatt miljonerca
inert avfall, 30ton miljoner kommersiellt avfall 20ton och miljoner ton

specialavfall. Av det skulle 2 miljoner miljöfarligtsenare avfall.tonca vara
Denna siffra ansågs dock tveksam och mängder 7 miljonermot tonupp

angetts.miljöfarligt avfall har

Det franska ministeriet följde utvecklingen i Tysklandnoggrant och efter det
Tyskland beslutade fastställaatt förpackningsförordningen kom Frankrike med
förslag med liknande innebörd.ett Det franska för förpackningsavfallsystemet

skiljer sig dock på några väsentliga punkter från det tyska.

I utredning gjordes inom den franska förpackningsindustrinen som drogs
slutsatsen det skulle rimligtatt förpackningarnas pris inkluderadevara om en
avgift motsvarade förpackningarnas kostnadsom vid avfallshanteringen.

Sättet förpackningarnas betalningsansvar skullesom fastställas dennaattvar
kostnadsandel, sedd i förhållande till de totala kostnaderna för avfalls-
hanteringen, borde den viktsandelmotsvara den totala mängden avfallav som
utgjordes förpackningar. Avgiften skulleav producenternatas ochupp av
tillföras avfallshanteringsområdet för förbättringar behandlingen, för attav
främja återvinningen etc.

Till skillnad från den tyska förpackningsförordningen så erkänner det franska
avfallsförbränningsystemet med energiutvinning med material-som en

återvinning jämförbar behandlingsmetod.

Bland de mål eftersträvade inom det franska miljöministerietsom man fanns en
reduktion avfallsdeponeringen och upprensningav bland de små och mindreen
välskötta deponierna.

För det miljöfarliga avfallet fanns det också anledning prognostiseraatt
betydande problem med finna deponeringskapacitetatt i framtiden. Man
beräknade de franska klassatt l deponierna, kan deponera miljöfarligtsom
avfall, skulle eller mindre totalt fyllda inom tidsperiodvara mer bara 3-5en av
år. Samtidigt den nationella miljöplanen från 1990 förutsågsom anläggandet av
20 klass l deponier före 2000,år så kundenya konstatera det underattman
den föregående tioårsperioden inte hade anlagts någon klass l deponi. De
existerande anläggningarna är också i huvudsak koncentrerade till den norra
delen landet, medan det i södra Frankrikeav enbart finns någon enstaka klass
1 deponi.

17 Haznews France landñlls,to get tax No. 45 December 1991.on
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avfallsavgiftenls6.3.2 Franska

avfallsområdetinommåleneftersträvadedeuppnåförSom instrument attett
införde1992 lagjuliinationalförsamlingen enfranska somden enantog

Frankrike. iåtergesgenomförandeför lagensreglerNärmareavfallsavgift i
respektivefebruariiregeringenfranska marsdenbeslutadedekrettvå av

1993.20 2002, då30 junitill dentioi årtidsbegränsad manAvgiften är
avfall ärföraktuellskallenbartdeponering somberäknar varaatt

alternativnågraföreliggerbehandling intesådanefterdetoch därslutbehandlat
deponering.till

tillförsavfall20 FFavgift entonfastställer somLagen peratt omen
trädgårdsavfall,hushållsavfall,deponeringsanläggning mottagersom

handelsavfall,renhållning,frånavfallhushåll,frånavfallmiljöfarligt
frånavfalletc.,pallarförpackningar,industriavfallbanaltkontorsavfall,

rivningsavfallicke-inert etc.reningsanläggningar,frånslambilfragmentering,
allasägaterminologi kunna attsvenskmedskulleSammanfattningsvis man

industriavfall,icke-branschspeciñkthushållsavfall,deponier mottagersom
blirreningsanläggningarfrånslamellerrivningsavfallochbygg-icke-inert

avfallföravgiftsskyldigaocksåblir dåanläggningaravgiftsskyldiga. Dessa
kategorierna.uppräknadeutanför defallersom

ochindustridrivsanläggningar somavgiften ärfrån enUndantagna avsom
undantaget ärförMotivetproduktionen.från denavfallenbart mottager egna

omständigheterallaunderhanteringframtidaoch derasanläggningardessaatt
företagetsaktuellablir det ansvar.

föranvändsdeponinpåinertaavgift ärfrånUndantaget sommassor
i denmaterialinertdet ärFörutsättningen ärdylikt. atttäckningsändamål eller

normalaallaunderdetavfallsdirektiv,EGs attframgårbetydelse avsom
tillförsavfallmängdentotaladen10%inte än somomständigheter är avmer

fördokumentationkanansvarigedeponin presenterafördendeponin attsamt
användningen.

specialavfalletindustriellaför detavgiftbetalaintedeponier behöver1Klass
tillförhållandeidettaellersådantenbartdeponin mottager omom

framtidanågonsådant sättpå attoch lagrasbehandlas separathushållsavfallet

Coordinatricen Cheverry,Claudinefrån MmeinformationskriftligAvsnittet bygger
M Parayre,besök hosfrånochAngers,Ademe,déchets,desstockagetaxe sur

Paris.Penvironnement,Ministere de
ainsi qu’aux19 déchetsdesPéliminationrelative ån° 199213 juillet92-646 duLoi

Penvironnement.protection declasséesinstallations pour
déchets,des20 stockagelerelatif ån° 1993février5 taxe93-169 duDécret sur

de lamodemisationdefondsrelatif19932993-745 durespektive Décret aumars
déchets.gestion des
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sammanblandning kan förekomma eller transportör skulle missta sigatt en
på han skall lämna sin last. Att förhållandena dettaär slaget skall kunnavar av
styrkas den for deponin ansvarige.av

undantaget från avgift är avfall från komposteringsanläggningt.ex. en om
avfallet innehåller material plast eller organiska rester.som

Ett normalpris för deponering i Frankrikeär 200 FF Förbrännington.ca per
avfall kostar 400-500normalt FFav ton.per

Avgiften är momsbelagd, vilket betyder iden praktiken blir 23 FFatt ton.per
Avgiften ökar 50%med till 30 FF avfallet kommer frånton områdeettper om

är beläget utanför den aktuella avfallsbehandlingsplanenssom geografiska
utbredning.

Som medel minska antaletett små, och oftaatt misskötta deponier, har en
minimiavgift 5 000 FF fastställts. Antalet små deponier beräknasom vara
mycket högt och miljöåtgärderna vid dessa bristfälliga.ytterst

Varje innehavare deponi skall inlämna deklaration överav en mottagnaen
mängder avfall åtföljd inbetalning den aktuella totala avgiften. Omav en av
anläggningen har tillstånd 20 000 elleratt ta emot år skallton mer per
deklarationen lämnas varje kvartal, gång året. Deklarationen ochannars en om
inbetalningen skall göras månad efter den aktuella periodensenast sluten tog
första dagen i andra månaden.

Deklarationen skall innehålla information den avgiftsskyldiges identitet,om:
lokaliseringen den aktuella anläggningen, uppgifter hur avfalletav om
viktbestäms och avfalltyp vikt för detmottages, avfallet medav som mottagna
uppgift den totala avgiftensursprunget samt storlek.om

Var och driver deponi skall, dessutom, föra register varjeen som överen ett
leverans avfall med uppgift vikt, slag avfall, avfalletsav om av ursprung,
avfallsgenererarens identitet, datum och klockslag för mottagning samt namn
på transportören, liksom registreringsnumret för transportfordonet.

Lagen intesäger explicit avfallet skall in,vägasatt detta beror enligtmen
ministeriet på det ändå underförstått.är Dettaatt betyder i praktiken finnsatt
det krav på samtliga deponierett saknaratt våg anskaffar sådan.som en
De från avgiften insamlade medlen förvaltas i fond för moderniseringen av
avfallshanteringen Fonds de Modernisation de Gestion des Déchets -
F.M.G.D.. Fondens medel delas speciell kommitté Comitéut av en
consultatif de gestion och syftar till att:
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avfallsådantbehandlingenförteknologiutvecklingenStödja somavav ny
användasskallmedelfondens10%minstavfallsavgiftenomfattas avav

syfte.för detta

avfallsbehandlingsanläggningar.allmännaetableringenStödja nyaav

deponierallmänna externsaneringenfinansieringeniDelta omavav
nödvändig.finansiering är

föranläggningaretableringeni gemensamStödja kommuner nyaav
stödfinansielltflera kommuner,från ettavfallbehandling omgenomav

det20%maximaltkommunfrånavfall5 FFton avmottages annansom
avfallsavgiften.fråntotala nettot

avfallsavgiftenfråninkomsttotalförutsågstotalt,9 månader1993, dvs.För en
6.5:enligt tabellfördelaavsåg000159 800 FF mansomom

%-andelMedelAnvändningsområde

21,3%000000 FF34utvecklingForskning och

5,3%0008 500 FFbehovefter akutaområdenSanering av
2,1%0003 400 FFFFton5Stöd till kommuner

71,3%000113 900 FFetcteknik,planeringbehandlingsprojektStöd åt
2460c&#39;60ö&quot;1&#39;1&quot;&quot;&#39;1&quot;§§%&#39;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;n§s§or7äârâv i:TdI1§u1Z7fE1TBch&#39;77735x1255

§990&quot;0öF_F&quot;&quot;&#39;57{59Z&#39;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;ñu§ñáifs§v&quot;f§n&quot;

800 000 FF1591993användningberäknadTotal

insamlade1993underanvändningFöreslagenavfallsavgiftenFranska6.5Tabell av-
medel

räknarochbli något störreberäknatsdockharavfallsmängdernareella manDe
total1993-2002 kommerperiodenhelaunder summa avmed enattnu

juliiföreslogsanvändningenpreliminärabetalas in. Den0003 044 000 FF att
6.6.1993 tabellbli enligt

1993-2002,21 F.M.G.D.previsionnelle duRepartitionGestionConsultatif deComité
1993.28 juilletRéunion du
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Användningsområde Medel %-andel

Forskning och utveckling 400 000 000 FF 13,2%

Sanering områden efter akuta behov 100 000 000 FF 3.2%av

Stöd till kommuner 5 FFton 378 000 000 12.4%FF

Stöd åt behandlingsprojekt teknik,planering etc 2 166 000 000 71.2%FF
E5157 Binär :;d:.;a;;r;u‘ 3cn7n’1£s§5r7_____ E596oo’6’1_F&quot;2_f7&quot;s
Eusña&#39;1f§v&#39;r§1f__________________ f §3760c&#39;0bö&#39;F&#39;F5hT59Z&#39;

Lrotalberäknad användning för perioden 1993-2002 3 044 000 000 FF

Tabell 6.6 Franska avfallsavgiften Föreslagen användning totala beräknade insamladeav-
medel för perioden 1993-2002

Det bör konstateras nivån på den nuvarande avfallsavgiftenatt resultatetvar av
kompromisser mellan olika ministerier, efter lobbyingverksamhet från olikaen
delar samhället. Miljöministems ursprungliga plan avgift 50 FFav om en av

reducerades under dessa förhandlingarton till 20 FF. Nu pågår dockper
diskussioner handlar avgiften borde höjas till den ursprungligenattsom om
tänkta nivån. Någon diskussion avgiften, helt eller delvis, inte skulleattom
återföras till avfallshanteringsområdet har enligt uppgift från miljöministeriet
förekommit.

Under avfallsavgiftens första år inga betydande problem.rapporteras

Belgien6.4

6.4.1 Inledning

Den formella federaliseringen Belgien innebär frågor rörattav som
utbildnings-, arbetsmarknads-, industri-, och miljöpolitik i utsträckningstor
hanteras regionala parlament och regeringar för Flandern, Vallonien ochav
Brysselregionen.

I Flandern etablerades 1981 regional myndighet för avfallshanteringen
OVAM. Samtidigt skapades den legala basen för avgiftssystem, vilketett
från 1 januari 1987 utvidgades till omfatta även skatt på avfallatt en som
deponeras och förbränns.

22 Avsnittet bygger på konsultrapporten Waste Disposal Taxes the Flemish Region of
Belgium, Prof. Beukens VrijeA, University of Brussels, ofDept Chemical
Engineering and Industrial Chemistry, May 1994.
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ekonomi-motiverades både med miljö- ochavfallsskattInförandet av en
företagens slit- ochochpåverka konsumenternasDels villeargument. man

miljöanpassatförebyggande och synsätt.till förslängmentalitet, förmån ett mer
myndighets-miljövårdandefinansiera FlandernsDels fanns behovdet ett attav

intäkter frånjämte motsvarandefrån avfallsskatten,utövning. Intäkterna
miljöskyddskoncessioner,Vattenförbrukning, konstgödning ochavgifter på

MilieuNaturenaturfrågor MINAfond för miljö- ochfinansierar i dag en
miljöskyddet iförknippade medför kostnaderFondens medel öronmärktaär

regionen.

6.4.2 Skattebas och skattesatser

deponerings- ochförs tillallt avfallAvfallsskatten omfattar i stort sett som
djurkadaver,radioaktivt avfall ochUndantagetförbränningsanläggningar. är

medSkatten, jämställssärskilda lagar.hantering regleras momssomavvars
avfalletsdifferentierad med avseende påvidarepå försäljning ärav varor,

följande.miljöegenskaper, enligtbehandlingsanläggningamasfarlighet och

Miljöfarligt avfall

förgälleri enlighet med de lermiljöfarligt avfall inte hanterasFör somresom
miljöfarligt3 075 BEFtonstraffskatt Föravfall pådenna utgårtyp enav .

följande skattesater:avfall legal utgåromhändertas på vägsom

872 BEFton vid förbränning.0

energiutvinning.513 förbränning medBEFton vid0

Deponeringslutbehandling. är410 vid godkändBEFton typannan av0
neutraliseratsavfallet dessförinnanslutbehandling inteinte godkänd om

oskadliggjorts.eller på sättannat

miljöfarlig avfallIcke

förbehandling. SkattesatsendeponeraIcke miljöfarligt avfall tillåtetär att utan
deponeringsanläggningen050 Om2 BEFton.vid deponering generelltär

klassiñcerad, utgårochspeciella skyddskrav godkändutgående från är
emellertid följande skattebelopp:

1: för industriaifallKategori Deponier

industriavfall.1 538 BEFton för icke miljöfarligt0

23 0,25 SEK.1 BEF motsvarar ca
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154 BEFton för avfall i gruvindustrin, viduppstår återvinning0 som av
bilar vid företag använder vid tillverkningreturråvarorsamt som av

kartong, plast och glas.papper,

103 BEFton för avfall vid saneringuppstår förorenad jord, samt0 som av
vid asbestsanering.

2:Kategori Deponier för hushållsavfall

615 BEFton för hushållsavfall.0

769 BEFton för hushållsavfallsliknande industriavfall.0

3:Kategori Mono-deponier

615 BEFton för flygaska från energiproduktion och slam.0

359 BEFton för asbestavfall.0

154 BEFton för visst branschspecifikt avfall från zinkproduktion.0

31 BEFton för gips och kalciumklorid.0

11 BEFton för restprodukter från återvinning och kolgruveavfall.0

Kategori 4: Deponier för aifallinert

359 BEFton för inert avfall, bygg- rivningsavfalloch frånt.ex.0 rensat
trä, plast och andra organiska ämnen.

Vid förbränning avfall utgår generellt 1025skatt på BEFton. Omav en
förbränningsanläggningen uppfyller vissa givna miljöskyddsvillkor gäller
emellertid lägre skattesatser, enligt följande:

513 BEFton vid förbränning industriavfall.0 av

205 BEFton vid förbränning industriavfall, i anläggning med0 av
energiutvinning.

52 BEFton vid förbränning restprodukter från företag använder0 av som
returråvaror vid tillverkning och kartong.av papper

308 BEFton vid förbränning hushållsavfall.0 av

257 BEFton vid förbränning hushållsavfall, i anläggning med0 av
energiutvinning.

154 BEFton vid förbränning hushållsavfall, i anläggning med0 av
energiutvinning och rökgasrening.

För avfall insamlas i Flandern, förår slutbehandling iavsettsom men som
någon region, 615utgår skatt på BEFton. Skatten reducerasannan en
emellertid till noll, i det fall den regionenandra skulle tillämpa liknandeett
skattesystem Flandern.som
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efter konsument-automatisktuppräknasnämntsskattesatserDe ovansom
prisindex.

kontrollAdministration och6.4.3

föranläggningaralla ägareframgått,omfattar,Skatteplikten avovansom
elleri privatdessaavfall,förbränningoch oavsettdeponering ageraromav

registreraochsåledes vägamåsteanläggningsägareregi. Allakommunal
kvartalsvis betalautifrån dettaochanläggningentillförsavfallmängden som

ellerskatt,betalaunderlåteranläggningsägare attOmaktuella skatten.den en
straffskattutgårskett,såvarförverifierakantillfredsställande sättpå enett

000 BEF.2minimumellerbeloppetobetaldadetdubblapå

Nederländerna6.5

Inledning6.5.1

självfalletärNederländerna,befolkningstätaochindustri-detI
ideponering ärutökadtillMöjligheternaomfattande.mycketavfallsproblemen

förebyggapåsatsningarnaFöljaktligen har attobefintliga.det närmaste
Härnäst ärprioritet.högstaåtervinningpåochuppkomstavfallets

miljö-detpåavfallsmängderresterande mestbehandlamålsättningen att
energiutvinning.förbränning medföreträdesvisanpassade sättet, genom

memorandum1988,lades näravfallspolicy etttill dagens omGrunderna
parlamentet. I dettatillställdesavfallåtervinningochförebyggande av

hushålls-däriblandavfallsströmmar,prioriterade29utpekasmemorandum
fördelningenvadmålsättningaravfallsströmvarjeavfall. För avseranges

harmålsättningar2000.till år Dessaframbehandlingsmetoder,olikamellan
EnvironmentalNationalmiljöpolicyplanernationellaikonkretiserassenare

Plans.Policy

10%avfallspolicyn förväntasutfallgenerelltochSom ensammantaget av
60%, ökadtillåtervinningenökninguppkomst,avfalletsreduktion avenav

10%.55% tillfråndeponering,minskadkraftigt25%förbränning till samt en
målsättningen elleråteranvändas50% skallminsthushållsavfallFör är att

mängder förbränns.resterandeochåtervinnas,

24 theMemorandumEnvironment,Physical Planning andof Housing, onMinistry
1988.Octoberrecycling of waste,prevention and
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6.5.2 Förlängt producentansvar

Som led i genomförandet avfallspolicyn,ett har det slagits fastav att
produkterzsproducenten i princip är uttjäntaåterta Itvungen att praktiken

.genomdrivs denna princip via överläggningar mellan och berördastaten parter
i producentkedjan. I några fall har dessa överläggningar resulterat i frivilliga
avtal covenants, vilka i detalj hur de fastlagda målsättningarna för denanger

uppnås.berörda avfallsströmmen skall kunna För närvarande föreligger
sådana föravtal förpackningar och plastavfall.

förpackningsavtalet,I från juni 1991, åtskillnadgörs mellan förebyggande
återvinning.åtgärder, återanvändning och De generella målsättningarna är

vidare uppdelade i resultatåtaganden och åtgärdsåtaganden. Som exempel har
förpackningsindustrin åtagit sig före 2000år söka reduceraatt mängden
förpackningar saluförs på marknader med 10%, jämfört 1986.med Påsom
motsvarande sätt återanvändnings-är och återvinningsåtaganden fastlagda i
detalj, för olika förpackningsmaterial. Deponering uttjänta förpackningarav
skall 2000år har upphört, förbränningenoch får maximalt till 40%.uppgå

Förpackningsavtalet innehåller även summering de åtgärderen av som
förpackningsindustrin åtagit sig genomföra, för nämndaatt mål skallatt ovan
uppnås. Ett kontrollsystem vidareär etablerat, för kontinuerligt ochmätaatt
utvärdera utfallet mål.mot uppsatta

På motsvarande sätt beskrivits, har två avtal skrivits mellansom ovan staten
och plastindustrin respektive jordbruksnäringen, rörande i första hand hur
produktionsspill skall kunna förebyggas och plastavfall från jordbruket
minskas.

För andra prioriterade avfallsströmmar, där överenskommelser inte varit
möjliga tillämpasuppnå, traditionellatt regelstyrning Generalen mer
Administrative Order. Under införande är regler för bildäck, kyl- och
frysskåp För däcksamt tv-apparater. exempel vid försäljningattanges som av

däck, försäljarenär skyldig betalning återta uttjänt.att utan Importörernya ett
och tillverkare vidareär ålagda tillse 75% de uttjäntaatt däckenatt av
återvinns och 15% återanvänds, 2000.år Resterande 10% får förbrännas med
energiutvinning.

Environmental Management TitleAct, 10:4.
Dresden M.J, Waste Prevention in Nederländerna, Division Instruments for Priority
Wastestreams, Ministry of Housing Physical Planning and Environment.

27 Packaging Covenant, signed by: the Minister of Housing, Physical Planning and
Environment, representing in this the State of the Netherlands,matter and Mr W.A.M
de Bruijn, representing in this the Stichting Verpakking Milieu.matter en
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föreliggeravfallsströmmar,prioriteradeantalför ytterligareSlutligen, ett stort
Plans för hurImplementationplanermindre långt gångnadet ellermer

skrotbilar,för bl.a.falletDettaoperationaliseras. ärskallproducentansvaret
avfall.branschspecifikthushållselektronik och visstrivningsavfall,bygg- och

miljö-tilltilläggåtgärder, harnämndatillSom komplement ettovan
berördafrånmöjligt på begäraninförts, det parterlagstiftningen gör attsom

avfall. Dennaåtertagningenförekonomisktinföra generelltett avansvar
uppkomstenförhindraförkommit till ståndharlagstiftningsmöjlighet att av

avsnittsetyska Dual-systemetinom detvarit mångafree-riders vilka har
6.2.2.

produktgrupp såinom vissoch tillverkareimportörerOm majoritet enen av
lagstiftasbegäran,således, på deras attkan detfinner önskvärt, omegen

måsteproduktgruppenaktuellainom dentillverkareimportörer ochsamtliga
återtagandetfysiskamed detförknippadebidra kostnader ärtill de avsom

Åtminstone lagstiftningensfall, skrotbilar, hariuttjänta produkter. ett
tillgripits.möjligheter

6.5.3 Avfallsskatt

Bakgrund

i principenutgångspunktNederländerna,miljöpolitiken iFinansieringen tarav
princippå dennaPPP. Baseratbetalningsansvarförorenarensom

förekommerz

regleringdirekt0

avgifter0

skatter0

föreligger mellankopplingklaraktuellDirekt reglering närär en
bli ålagdförorenarenfall kansådanaoch dess orsaker. Imiljöförstörningen att

stå för demiljöbelastning, ochsinför minskanödvändiga åtgärdervidta att
härmed.förknippadekostnader ärsom

mellankopplingdistinktaföreliggerdet inteAvgifter tillämpas när samma
avgifterkanindividuella åtgärder,förstället krav påorsak och verkan. I som

Iåtgärder.finansiera samladekollektivförorenarnadrabbar som
inom följande områden:avgifter bl.a.Nederländerna förekommer

28 supplement.10, disposalTitle 15: WasteAct,Environmental ManagementThe
29 GeneralNetherlandspolicy in theenvironmentalFinancingHenderson A, -

ofEnvironment, Dept.Physical Planning andHousing,Ministry ofbackground,
Affairs.Economic Politics
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Avgift flygbullerpå finansierar bullerbekämpande åtgärder buller-0
isolering bostäder m.m..av

Avgift på frångödsel djuruppfödning finansierar lagring och0 transport,
upparbetning gödsel.av

Avgifter på vattenföroreningar finansierar vattenkvalitetshöjande åtgärder.0

Avgifter på avfall finansierar insamling och omhändertagande.0

Avgifter på utvinning grundvatten finansierar grundvattenskyddande0 av
åtgärder.

En del utgifterde samhället förhar miljöpolitiken,stor har emellertidav som
endast indirekt koppling till vissa föroreningar. I dessa fall det iärtyperen av
allmänhet inte möjligt identifiera specifik grupp av förorenare, kanatt en som
hållas ansvarig för de nödvändiga insatsemas kostnader. Kostnader för
sanering förorenad forskningmark, och utveckling, energibesparing ochav
myndigheternas administration inämns Nederländernaegen m.m., som
exempel på sådana områden, för vilka någon direkt kostnadsbärare enligt PPP
inte kan spåras. I dessa fall har tradition låtit kostnaderna belasta denman av
allmänna budgeten.

Under tid har emellertid miljöbaserade skatter introducerats i ökadsenare
utsträckning. Till skillnad från nämnda avgifter, inte intäkternaärovan
Öronmärkta för någon specifik miljörelaterad kostnad. Som komplement till
miljöskatter på bränslen, elektricitet, koldioxid, och grundvatten, haruran en
skatt på avfall föreslagits parlamentet.

Miljöskattema i Nederländerna också medel, för förändra detattses som
ñskala från skatt på arbete till skatt på föroreningar.systemet, Förutom att
stimulera föroreningsbegränsade åtgärder, skatteväxling detta slaganses en av

arbetsmarknadspolitiskt ändamålsenlig.vara

Historisk utveckling

Ett förslag skatt förbränningpå och deponering avfall lades fram förom av
parlamentet i 1992.september Avsikten skatten skulle införas den 1attvar
januari 1993. Skattesatsen i förslaget 20till NLG avfall 80casatt tonvar per
kronor ton deponeras och nolltaxa för avfall förbränns.per som som

Parlamentets första kammare har godkänt skatteförslaget, med mindre
förändringar, medan andra kammaren kommit invändningarmed fördröjtsom
införandet. I första hand har kritiken gällt skattens miljömässigt ringa
betydelse. Ett 1994nyval under har ytterligare fördröjt införandet, men
valutgången sådan den allmänna bedömningen skattenär kommeratt attvar att
införas den l januari 1995. Skattesatsen i föreliggandeär förslag 28,50 NLG
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avfall ca 115 deponering och fortfarande nolltaxakronor ton förtonper per
för förbränning.

Ovannämnda skattesatser relation till genomsnittligskall ises en
deponeringsavgift 300på och förbränningsavgift påsvenska kronorca en ca
500 svenska kronor investeringar iSom följdton. storaper av ny
rökgasrening, förväntas 1995förbränningsavgiften i genomsnitt kommaår att

till 900uppgå närmare svenska kronor ton.per

Förutom önskan bredda skattebasen, och förskjuta delatten en av
skattetrycket från tillarbete föroreningar, motiveras avfallsskatten med

miljöpolitiska konsekvenser. Speciellt förväntas skatten kunna fyllaantagna ut
kostnadsdifferensen mellan deponering förbränning,och på kansättett som
minska efterfrågan på deponeringsutrymme. Skatten förväntas även utgöranytt

visst incitament för olika verksamheter införa avfallsreducerandeett att
åtgärder. Några dramatiska förändringar konsumenternas generellaav
beteende förväntas inte.dock

Avfallsskatten kommer enligt föreliggande förslag belasta alla deponerings-att
anläggningar, privata liksomsåväl kommunala, alla avfalltypersom av som
deponeras. Undantaget förorenad mark, inteär kan ytterligaresom renas men

måste deponeras.som

Övrigt6.5.4

1Från januari 1994 har lagstadgad utsortering och insamlingen av
Nederländema.komposterbart avfall införts i Lagstiftningen innebär allaatt

kommuner har skyldighet införa källsorteringssystem, medgeratt attsom en
biologisk fraktion bestående grönsaker, frukt och trädgårdsavfall kanav
insamlas för kompostering. Behandlingskapaciteten för dennaseparat typ av

ton.avfall beräknas 750 000till ca

Stora ansträngningar för förbättragörs den färdiga komposten, liksom föratt
rationalisera behandlingsprocessen och göra denna så miljöanpassadatt som

möjligt. I skala praktiseras ikompostering slutna bl.a. förstor utrymmen, att
skall kunna hand och frånluften. För del avfallet skalltaman om rena en av

anaeroba för minskaprövas, på utsläppen koldioxid.så sättattprocesser av

3° Environmental Title 10: 12.management act,
Svenska Renhållningsverksföreningen,Reserapport från Nederländerna 1993,
publikation 1993: 13

1937 14-1075



6.6 Danmark

6.6.1 Inledning

MiljöskyddFörebyggande

I Danmark började den förebyggande miljöskyddsstrategin lag- ochanta
former 1980-talensprogrambundna under första hälft. Begreppet renare

teknologi introducerades, i analogi internationellt Cleanermed de vedertagna
Technology och Low- and Non-Waste Technology.

teknologier lösningar förebyggerMed uppkomstenrenare avavses som
till skillnad från traditionella återvinnings- ochrestprodukter,

behandlingstekniker restprodukter.utgångspunkt i redan uppkomnatarsom
32teknologier indelas i kategorierRenare tre :

Ändringar produktionsprocesseni själva

Ändringar i val och halvfabrikatråvarorav

Utveckling produktdesignav

i lagstiftningen fick teknologi förstaFörankring gången, när enrenare
1984reviderad återvinningslag sikte på, dels förebygga uppkomstentog att av

uppkommeravfall och dels öka återvinningen det avfall ändåatt av som .
teknologi-Lagen öppnade möjligheten ekonomiskt stödja ochäven att renare

former ocksååtervinningsprojekt. I programbundna har sådant FoU-stöd
1985, förutgått, alltsedan då programråd ändamålet blevett partsammansatt

nedsatt.

teknologiRenare

teknologiför aviserasden utfärdade handlingsplanenI senast enrenare ,
76 fem skall enligtsatsning på miljoner danska kronor år i år. Medlenper

för:planen användas

tidigare framkommit,Att öka tillämpningen de FoU-resultat0 av som
berördaomfattande aktiv rådgivning och ingående avtal medgenom aven

företag.branscher och

tidigare programperioder.fortsätta aktiviteter igångsatts underAtt de0 som

32 teknologi, Okt 1983.Miljøstyrelsen, Redegørelse genanvendelseom og renere
33 begränsning af affald, 532 af 16Bekentgørelse lov genanvendelse og nrav om

Oktober 1984.
34 for rådet genanvendelse mindreBekendtgørelse forretningsorden vedrørende ogav

teknologi, af 20 September 1984.forurenende 477nr
35 for teknologi 1993-1997, Juni 1992.Miljøministeriet, Handlingsplan renere
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Att förskjuta vikten i insatsen från produktionsprocessema till de0
producerade varorna.

Ett genomförande handlingsplanen kunna medföra märkbarav anses en
reduktion miljöbelastningen från produktionsprocesser och produkter,av
samtidigt initiativen förväntas komma näringslivetsstärka det danskaattsom
konkurrenskraft.

Som iled genomförandet handlingsplanen har Miljöstyrelsen underett av
1994våren aviserat satsning på sprida kunskap teknologi tillatten om renare

mindre och medelstora företag. Dessa kommer under fyra år kunna sökaatt
rådgivningsprogram.bidrag från särskilt 20Totalt det miljonerärett avsatt

danska kronor år till förväntas resultera i förbättradprogrammet,per som
miljö och arbetsmiljö i de deltagande verksamheterna, samtidigt som
resursförbrukning och avfallsgenerering minskas, med förbättrad produktivitet
och lönsamhet följd.som

Målgruppen för verksamheter 250är med högst heltidsanställda,programmet
har årsomsättning 160på högst miljoner danska kronor ellerårsom en per

samlade tillgångar 80på högst miljoner danska kronor. Kriterierna för att
kunna 400erhålla stöd högst 000 danska kronor projekt i övrigt:ärom per

Att verksamheten själv 50%betalar de samlade projektomkostnadema.0 av

Att projektet innebär anställning minst medarbetare.0 av en ny

Att verksamheten företar fullständig miljögenomgång, dvs.0 en en
kartläggning miljöbelastningen hela produktions- ochav genom
materialkretsloppet.

Att på basis miljögenomgången beskriver miljöförhållanden och0 man av
möjligheter till förbättringar, fastlägger miljöpolitiksamt en egen
inklusive handlingsplan.

Att samarbetet mellan verksamheten och den lokala miljö- och0
arbetsmiljömyndigheten stärks.

Att verksamheten inte stöd via EG:s för små ochmottager0 program
medelstora verksamheter.

Återvinning
Stödet till återvinningsprojekt för 20uppgår närvarande till miljoner danska
kronor år, vilket fördelas på bred flora aktiviteter, frånper en av
undersökningar rörande effektiviteten för olika styrmedel, tilltyper av
utvecklingen avsättningsmarknader för returråvaror. Dessa FoU-av nya

3° Miljøministeriet, Renere Teknologi, Nyhedsbrev Februari 1994, årg
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enlighet medvidtagas iaktiviteter i övrigt kommerprojekt, jämte de attsom
återvinning 54% detillförväntas ledaför avfall ochhandlingsplanen att av,

till2000. Andelen gåråtervinnas årsamlade avfallsmängdema kan som
följaktligen minskadeponeringen25% ochförbli oförändratförbränning antas

målsättningarnaavfallsfraktioner21% olika äromfattning till avfallet. Föri av
6.7.framgår tabellensom av

Återvinning DeponeringFörbränningAvfallsfraktion

050-6040-50Hushållsavfall

383825Grovsopor

01585Trådgårds- och
Parkavfall

04060ochHandels-
kontorsavfall

1030-4050-60Industriavfall

301060ochBygg-
anläggningsavfall

5050från reningSlam

44056från energi-Rester
framställning

år 2000avfallsfraktionerolikaMålsättning för omhändertagandeTabell 6.7 av
fördelning.procentuell

regeringenöverensstämmelse med deniOvanstående mål står antagnaav
återvinnasskallavfallsmängdema50% samlademinst demålsättningen, att av

olikahandlingsplanenenligtförutsätter2000. Uppnåelse målenår attav
avfallsavgift,kraftig höjning denföreslåsi anspråk. Bl.a.styrmedel tas aven

påbörjades.återvinningteknologi ochsatsningen påutgått alltsedan renaresom

Avfallsavgiften6.6.2

Historisk utveckling

teknologi ochsatsning påför denindirekt ñnansieringskällaSom renareen
1987 miljöavgift1 januariintroducerades denåtervinning nämnts, enovansom

Ursprungligendeponier.förbränningsanläggningar ochtillförsavfallpå som
frånavfallanläggningarendast sådanaavgiftenomfattade mottogsom

37 Juni 1992.1993-1997,genanvedelseHandlingsplan for affaldMiljøministeriet, og
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avgiftenkommunala avfallshanteringssystem. Som skäl för införandet av
följandezförarbetenai bl.a.angavs

tillförs förbrännings-Målet reducera mängd avfallär denatt0 som
anläggningar deponeringsplatser.eller

Avgiften främjar återvinningen och olika verksamheteruppmuntrar att0
använda teknik minde mängd avfall.alstrarsom

sorterings-Avgiften för renhållningsväsendet etableragör det lönsamt att0
återvinningssystem.och

Avgiften 1987-1989 40uppgick till vilketunder åren danska kronor ton,per
inbringade 150i genomsnitt miljoner Nettotillförselndanska kronor år.per av
avfall till periodende registreringspliktiga anläggningarna minskade under med

12%. Avgiftens huvudsakligen indirekt,betydelse i sammanhangetca. var
tidigare satsning inom teknologi ochnämnda på FoUattgenom renare

återvinning kunde finansieras. Visserligen de inbringade medlen intevar
öronmärkta för uppfattning berördaändamålet, det samlad blandärmen en

denna satsning inte till avgift.kunnat komma ståndparter att utan

Avgiftens ursprungliga avgränsning förbränningsanläggningar deponiertill och
avfall från obligatoriska insamlingsordningar,kommunalamottagersom

medförde i praktiken industritippar för förorenatmängd lättareatt en
industriavfall inte omfattades. följd ökning iSom härav kunde mindreen en
utnyttjandet icke Efteravgiftspliktiga anläggningar förmärkas. attav
kommunal anvisningsplikt infördes 1990 för avfallallt uppkommer isom en
kommun4° kom emellertid avgiftens omfattning till gällautökasatt att,
samtliga anvisade anläggningar, dvs. industrins anläggningar föräven egna
s.k. branschspeciñkt avfall. avgiftspliktiga anläggningar ökadeAntalet som
följd härav 67 137under året, från till stycken.

1 1990 130Från den januari höjdes avgiftsnivån tillockså danska kronor per
och de 470 miljonersamlade intäkterna från avfallsavgiften ökade tillton, ca

danska kronor år.per

Ytterligare höjning, och samtidigt differentiering avfallsavgiften trädde ien av
1993.41kraft 1 195den januari Avgiftsnivån från tilluppgår detta datum

160respektive avfall respektivedanska kronor deponerastonper som
förbränns. Samtidigt 1997,har det tillkännagivits avgiftsnivån 1 januaridenatt

38 tillForslag lov a-,ndring af lov miljøbeskyttelse, Lovforslag L176 af llom om nr
februar 1986.

3° AffaldsstatistikKaysen o, 1990, Rendan, juli 1991.
4° Bekendtgørelse bortskaffelse af affald, 118 af 23 februar 1989.om nr
41 azndring råstoffer, 1992.Lov af lov afgift af affald 1071 af decemberom om og nr
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kommer 285höjas till danska kronor avfall tillavlevererasatt tonper som
deponering. För förbränning avgiftenkommer differentieras ytterligare, såatt

anläggningar för produktion elektricitet får behålla den gamla avgiften,att av
160 danska kronor En förutsättning elproduktionen minstär utgörton. attper
10% anläggningens samlade energiproduktion under avgiftsperiod. Förav en
övriga förbränningsanläggningar, med lägre elproduktion eller enbart värme-

produktion,höjs avgiften den l januari 1997 till 210 danska kronorper per
ton.

Den danska avfallsavgiftens utveckling illustreras i fig. 6.2:

300

250 .deponering

200 Dförbränning utan
Avgift danska elproduktion150

kr ton Eförbränning med
100 elproduktion minst

10%

1987- 1990- 1993- 1997-
1989 1992 1996

År

Fig. 6.2 danska avfallsavgiftensDen utveckling

Marknadsorientering

De beslutade höjningarna och differentieringama avfallsavgiftensenast av
enligt ovan, föregicks analys ökad marknadsorientering avfalls-av en om av
och återvinningsinsatsen, utförd arbetsgrupp förmed representanterav en

3ñnans-, miljö-, skatte- och ekonomiministerierna. Arbetsgruppens arbete
skall i förbindelse med regeringens målsättning begränsningses om en av
avfallsmängdema och återvinning 50% 2000.år Bakgrunden för dennaen om
målsättning stigande avfallsmängder,är miljöbelastningen frånochatt
omhändertagande förbränning deponering,och medför stigandegenom
samhälleliga kostnader offentligaoch ökande utgifter.

’ 493Lov af 30 juni 1993 Träder i kraft januari 1997.den 1nr
43 Finansministeriet, Miljøministeriet, Skatteministeriet, økonomiministeriet,

Budgetanalyse markedsorientering af affalds- genanvendelseinsatsen,om og
Augusti 1992.
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Arbetsgruppens överväganden, till stöd för höjning och differentieringen av
avfallsavgiften, kan i korthet sammanfattas följer:som

Avgiftsnivån 130 danska kronor inte tillräckligtutgörton ett0 per
incitament för regeringens målsättning inom avfallsområdet skallatt
uppnås.

En starkare effekt kan uppnås marknadsorientering inom0 genom en
avfalls- och återvinningsområdet innebär omkostnadema förattsom
avfallsbehandling i högre integreras igrad prissättningen påm.m.
varorna.

Alternativet till avgiftshöjning marknadsorienteringoch regelstymingär0
tvingande lagstiftning.genom

En differentierad höjning avgiften förutomhar, generell0 av en
avfallsbegränsande effekt, fördelarna stimulera transfereringatt en av
förbränningsägnat avfall från deponering till förbränning, liksom en
transferering återvinningsbart avfall från deponering ioch synnerhetav
förbränning till återvinning.

En stegvis och förhand aviseradpå höjning det möjligt förgör verk-0
samheter och kommunala renhållningsbolag investeringarplanera de iatt
avfallsminimering och återvinning kan begränsa avgifts-som
inbetalningama.

Erfarenheterna visar det, med relativt små administrativa insatser, äratt0
möjligt begränsa de olägenheter i form olaglig deponeringatt av som en
avgiftshöjning kan medföra.

avgiftshöjningEn medverkar till reducera importen avfall frånatt0 av
Tyskland omkostnadsnivån i Danmark den tyska nivån.närmasattgenom

Förutom stegvis höjd ioch ökande grad differentierad avfallsavgift,genom en
ansåg arbetsgruppen ökad marknadsorientering inom avfallsområdet kanatt en
uppnås genom:

Avtal med näringslivet ökat producentansvaråtertagningsplikt förom
utvalda produkttyper.

Neddragning bidrag till återvinningsprojekt.av

De ekonomiska konsekvenserna 1993-den avgiftshöjningen fr.o.m.senasteav
01-01 beräknas för näringslivets 63del uppgå till miljoner danska kronor,ca
eller mindre 0,05%än löneomkostnaderna.av

Till detta skall läggas belastningen tidigare avgiften,den svarande tillav ca
0,14% löneomkostnaderna. För hushållens del de sammanlagdauppgårav
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250tillhöjningen inkluderad,utgifterna för avfallsavgiften, den senaste ca
miljoner danska kronor.

Omfattning

avfallsavgiften omfattar allatidigare sagda framgår den danskaAv det typeratt
Registreringspliktigregistreringspliktig verksamhet.avfall, tillförssom enav

deponeringsanläggningförbrännings- ellerverksamhet varjeär mottarsom av
frånanvisningspliktigt avfall. Undantagna dennaavfall,kommunen anvisat s.k.

registreringsplikt är:

specialavfall från sjukhus.Anläggningar för förbränning av0

Slamförbränningsanläggningar.

kemikalieavfall.destruktion olje- ochSpeciella anläggningar för av0

kemikalieförorenad jord.Deponeringsanläggningar för olje- och0

avfall insamlas inomavfall dels sådantMed anvisningspliktigt menas som
industriavfall,dels jord,för avfallshanteringssystem, ochkommunalaramen

anvisningsplikt,för vilket kommunen harbyggavfall, kompost och slagg m.m.,
frånavfallsinsamlingen. Undantagetinte omfattas den kommunalamen som av

anvisningspliktiga avfallsslag:avgiftsplikten emellertid följandeär

självständigai ochtillförs törbränningsanläggningarHalm0 renasom
fraktioner.

förbränningsanläggningar iträavfall tillförsTräflis och annat rena0 som
impregnerat, målat, lackerat,självständiga fraktioner. Träoch ärsom

emellertid inte undantaget.limmat eller liknande är

förbränningsanläggningar förTillsatsämnen, kalk tillförst.ex.0 som
avsvavlingsändamål.

försjälvständiga fraktionertillförs deponier i ochJord eller0 som renagrus
för undantagetutfyllnad eller täckning. En förutsättning är att

för materialet.anläggningarna inte kräver betalning att ta emot

medicinrester o.dyl.Specialavfall från sjukhus, kanyler,dvs. som0
det inteförbränns sådantinsamlas, och på sätt attetttransporteras

avfall.sammanblandas med annat

sluttäckning, förutsattdeponianläggningar förKompost tillförs att0 som
spridasför skall påkomposten uppfyllerde krav gäller kompost somsom

lantbruksjord.

tilaf slam, spildevand kompostBekendtgørelse anvendelse m.v.ogom
26 oktober 1989.jordbruksformål, 736 afnr
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Avfall avslutade deponier i anslutning till anläggningsarbetenuttas0 som ur
liknande.eller

Avfall anvisas till återvinning.0 som

Av det sistnämnda förstås anläggning endast avfall föratt mottaren som
återvinning inte omfattas registrerings- avgiftsplikten.och En förutsättningav
för befrielse emellertid återvinningsanläggningenär inte integreradutgöratt en
del deponi eller förbränningsanläggning. Om återvinningsanläggningenav en

drivs i anslutning till deponi, det absolut krav detär återvunnat.ex. ett atten
materialet hålls skilt från avgiftspliktigadet avfallet och det finns särskildaatt
tillfartsvägar till respektive verksamhet.

Utöver sedvanlig verksamhet för återvunnet material uppfyller de nämndasom
kraven, följandeär även verksamheter och anläggningar undantagnatyper av
från registrerings- och avgiftsplikten:

Användningen avfall byggnadsmaterial. Detta gällerutsorterat0 av som
utsorterade fraktioner taktegel och betongmursten,rena av m.m.

Användningen kompost och slagger för etablering0 av m.m., av
parkanläggningar, bullervallar o.dyl. förutsatt användningen sker efteratt,reglerbefintliga och anläggningsarbetet i sig inte behöveratt,
miljögodkännas.

Anläggning byggavfall o.dyl., för detta skall tillnedmalasmottar att0 som
återvinningsbart material. En förutsättning för undantaget tillförtär att
material frånförs anläggningen 12inom månader.

Anläggning och avfall, förutsatt tillfört materialmottar sorterar att0 som
frånförs inom 12 månader.

I anslutning till avgiften höjdes l januari 1990den från 40 danska kronoratt
130till danska kronor infördes också möjlighet för vissaton ton,per per en

verksamheter använder återvunna material ansöka återbetalning.attsom om
Orsaken dessa verksamheter ansågs särskilt belastade höjningen, dåattvar av
frånsorteringen oanvändbart material kunde liksom följaktligen destorav vara
genererade avfallsmängerna.

Genom åtgärden stärktes marknaden föräven återvunna material. Verk-
samheter kommakan i fråga för återbetalning avfallsavgiftererlagdasom av

krav:46måste emellertid uppfylla följande

Bekendtgørelse anvendelse af slagger flyvaske, 568 af december 1983.om og nr
Miljøstyrelsen, Vejledning refusion af affaldsafgift.om
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baseradomfattningråvarutillförsel i väsentligskallVerksamhetens vara0
avfall.på återvunnet

förbränning ellertillavfall verksamheten levererarmängdDen som0
från liknandeavfallsmängdenväsentligtdeponering skall större änvara

jungfruliga används.verksamheter där råvaror

tillupparbetning returråvarorProduktionen skall bestå avav0
halvfabrikat.färdigråvaror eller

ochglas-,nämnda slag plast-,verksamheter ärExempel på av
huvudsaklig råvara.returmaterialanvänderpappersproducenter somsom

metallavfall. Däremotjärn- ochanläggningar for fragmenteringLikaså av
helleravfall.insamlar ochinte anläggningar enbartomfattas sorterarsom

ochbygg-eller upparbetarframställer kompostanläggningar som
förbränningsslagger.rivningsavfall eller

Återbetalning tillgodkänd ansökanavfallsavgifter sker, efterinbetaldaav
för kalenderår åt gången.Miljöstyrelsen, ett

Administration och kontroll

avgiftspliktigtillförsavfallAvfallsavgiften baseras på den mängd ensom
anläggningen. Förfrånförsmed den mängdanläggning, subtraherat ensom

tillför tillfört avfall,avgiftenförbränningsanläggning innebär detta attt.ex. ca
interestprodukterfrånförs. Om dessaåterfås slagg och askakan attgenom

deponi.tillförsemellertid avgift deåtervinnas, närkan uttas enny
anläggning måstevarje avgiftspliktigAvgiftsprincipen förutsätter självfallet att

utvägning avfall.för in-med våg, såvälutrustas som av

och frånförselräkenskap till-verksamheter skall föra överRegistrerade av
vilka skallföljesedlar,fakturor ochavfall. Räkenskapema baseras på utställda

upplysningar:innehålla följande

numrering.för utställningen och löpandeDatum0

och adressTransportörens eller leverantörens namn0

Mottagarens och adress0 namn

taraviktvikt minskat medbruttovikt samladAvfallets ochart0

Underlagetavgift kvartalsvis.aktuellräkenskaper inbetalasPå basis dessaav
skattemyndighetensmöjliggörai minst fem år, bl.a. förskall förvaras att

överträdelser fängelseellerstraffas med böter,dessa reglerkontroll. uppav
till två år.

avfallsavgiften inteadministreraför ärMyndigheternas omkostnader att
på sättavgiften hanterasspecificerade. beror bland påDetta attannat samma
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omsättningsskatten och rad avgifterandra och skatter, varför bl.a.som en
datasystem och personal är I samband med avgiften infördesattgemensamma.
uppskattades dock utgifterna för löpande administration 500 000till DKK per
år. Härtill 200 000 DKK inledande engångsinvestering vid lagensavsattes som
genomförande, medan utgifterna i anslutning till lagändringen 1992 beräknas
till 20 000 DKK.ca

Effekter

Invägningen avfall till registreringpliktiga anläggningar, 1987har sedan haftav
stegvis fallande förlopp. Innan avgiften infördesett tillförseln 4,7var ca

miljoner vilket 1987-1989mellan föll till 4,3 miljonerton, Delviston.
förklaras nedgången bl.a. bygg- och rivningsavfall i ökad utsträckningattav
under perioden kom deponeras på icke registreringspliktiga industritippar.att
Då avgiften 1990 utvidgades till omfatta dessa tippar, följdriktigtävenatt steg
den registrerade tillförseln 4,6till miljoner Efter 1990, då avgiften äventon.
höjdes, har successivt sjunkande tillförsel åter registrerats, 1993för atten
uppgå till 4,3 miljoner ton.ca

Mängden avfall frånförts för återvinning från de registreringspliktigasom
anläggningarna har, med undantag 1991-1992,för varit markant stigande.
Detta tillsammans med den sjunkande invägningen har inneburit att
nettotillförseln under de perioder då skattebasen varit konstant, 1987-1990dvs.

1990-1993,och sjunkit 12%med respektive 15%.

Det framgårsagda 6.8även tabellerna a och b, vilka visar till- ochovan av
frånförda mängder nettotillförseln vid alla registreringspliktigasamt
anläggningar, i såväl absoluta relativa tal.som

År Tillförda Frånförda Netto-
mängder i imängderton tillförselton

1987 7044 295 635 738 0684 557

1988 497 8354 640 405 3 857 430

1989 259 9234 680 324 3 579 599

1990 6404 576 869 723 3 770 853

1991 4954 773 0861 068 3 409 705

1992 495 3474 973 381 3 521 966

1993 2914 419 l 094 200 3 197 219

tanTabell 6.8a Till och frånförda avfallsmängder absoluta

47 Told- Skattestyrelsen Miljøstyrelsenog og
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År Netto-FrånfördaTillförda
tillförselmängdermängder

100,0100,01001987

94,8100,195,61988

87,9107,090,61989

92,7136,898,61990

83,8170,895,61991

86,6153,195,61992

78,6172,191,21993

talrelativafrånförda avfallsmängder6.8b Till ochTabell

höjningenhävdadesintresseorganisationerolikamedia och bland attI av
användningolagligmedföra ökad1990 skulle kunnaavfallsavgiften av

och hamn-bullervallari vägbyggen,schaktmassor,förorenade rivnings- och
konstaterasMiljøstyrelsen,gjortsutvärderinganläggningar I avsomenm.m.
med måletöverensstämmelseiverkatavgiftshöjningen generelltemellertid att

därmedåtervinning, ochteknologier ochanvändningenfrämjaatt renareav
törbränningsanläggningar ochförts tillavfallmängdenreducerat som

deponier.
ochanvändning bygg-förreglernapreciseringuppstramning ochEn avav

ocksåreglertill ärnödvändig. Ett förslagdockrivningsavfall ansågs nya
Motsvarandekommandei kraft underförväntas trädautarbetade, och sommar.

kompostochanvändningen slamgällertidigare vadföreligger sedanregler av
flygaska frånslagg ochanvändningenLikaså förjordbruksändamål.till av

anläggningsarbeten.bygg- ochförbindelse medavfall och kol iförbränning av

påsig gällandefrämst gjortharstyrande effekterAvfallsavgiftens direkt
visstrivningsavfall påochförbränningsanläggningar, bygg-från samtslagger

Miljöstyrelsengiuteriindustrin.avfall frånbranschspecifikt t.ex. uppger
10%frånrivningsavfall ökatbygg- ochåtervinningenexempelvis att caav

1992.19861987 60%till under åretunder året ca

tillbyggavfall uppgååtervinningsgradenkommunI Köpenhamns avuppges
rivitsvilkatvåhundra hus på Amager,80%. exempel detSom kan nämnas att

Öresundsbro, föreventuelltillanslutningsvägamaför plats åtatt enge
i staden. Ifemvåningshusi form nybyggt stortnärvarande återuppstår ettav

och trä,tegel, takpannorbetong,återvunnethela huset byggtär somsett av

48 Miljøstyrelsen.SkattestyrelsenTold- ogog
affaldsafgiften,forhøjelse afafaf virkningemevurderingMiljøstyrelsen, Notat om

6 maj 1991.Affaldskontoret,
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fördeponeringskostnaderna osorteratföljd de högatillvaratagits bl.a. avsom
rivningsavfall.

industriavfall,branschspecifikteffekterna påsignifikantadeFörutom anses
pekaeffekt,avfallsbegränsande utallmänt attavfallsavgiften ha haft genomen
kunnatinsatserDebeteende.önskvärtickeavfallsproduktion ett somsom

återvinnings-teknologier ochavfallsbegränsadeidentifieraförgöras att
läggeravgifter,kontinuerligt ökandemedvetenhetjämtemöjligheter, omen

avfall.deponeringochförbränningminskadfortsatttillgrunden aven
tillmedverkatavfallsavgiften ha atthushållsavfallsområdetInom anses

iEnmarknadspriser.fallandeåtervinningenupprätthålla trotsav papper,
tillskrivs dockhushållsavfallkomposteringåtervinning ochövrigt ökande av

ochdifferentieradesig,avgiften iåtgärderfinansiella änandra t.ex.
kombination mediåtgärder,dessaEffekternaviktrelaterade entaxor. av

avfallsavgiften.förstärktshar dockkällsorteringsmöjlighet,allmänt utbyggd av
på destyreffektpåtagliginte har någonavgiften i sigkonstaterasDet att

åtgärdermed andrakombinerasintedenenskilda hushållen, så länge gersom
avgiften.undgårealistiska möjligheterhushållen att

deponier,mindremångai övrigt kanavgiftens effekter nämnasBland att som
Vidarevågutrustning, har stängts.iengångsinvestering attinte kunnat bära en

upphört.hariavfall från Tysklandimporten stort settav

Övriga6.7 Norden

6.7.1 Norge

Inledning

avfallsproblemenlösahuvudstrategi i arbetet medregeringensnorskaDeg att
är:

iskadligamängden ämnenoch reduceraavfallets uppkomstförhindraAtt
avfallet.

energiutvinning.materialåtervinning ochfrämja återbruk,Att

restavfallet.slutbehandlingmiljömässigt försvarbarsäkraAtt aven

strategigenomförandet denna är:iCentrala principer av

PPPbetalningsansvarförorenarensPrincipen0 om

graven-principenVaggan till0

5° gjenvinningøktavfallsmengder,for redusertetiltakOmMiljøvemdepartementet,
1991-1992.Medl. 44avfallsbehandling, St. Nrforsvarligog
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Försiktighetsprincipen0

Några konkreta målsättningar för avfallsminimering och återvinning ärm.m.
inte fastlagda. I stället önskar regeringen komma fram till avtal med olika
branscher avfallsminimerande åtgärder. Utöver dessa överenskommelserom
tillämpas i vanlig ordning såväl administrativa, informativa ekonomiskasom
styrmedel.

Ekonomiska styrmedel

De ekonomiska styrmedel i tillämpasNorge inom avfallsområdet är:som

miljöavgift spillolja,på0

för skrotbilar,pantsystem0

förpackningsavgifter,0

stöd till teknologi och genomförandet tekniska miljöanalyser.0 renare av

Miljöavgifter på spillolja infördes i 1988maj och till 0,50uppgår norska
literslkronor Avgiften omfattar alla motoroljor och växellådsoljorper samt.

industriella smörj- och hydraulikoljor. Avgiften avkrävs alla producenter och
importörer de aktuella oljorna.av

Bakgrunden för spilloljeavgiftens införande denna bidraskulle tillatt attvar,
finansiera bättre insamlingssystem och försvarbarett behandlingen mer av
spillolja. Förhandlingarna med oljebranschen siktemed på etableraatt ett
sådant har emellertid inte givit önskvärda resultat. Av denna anledningsystem,
har avgiftshöjning till l norsk krona liter aviserats, liksomen per en
refusionsordning för de fall spilloljan insamlas och hanteras föreskrivetpå sätt.

För bilar föreligger liknande i Sverige. Avgiften fordonett pantsystem som per
med totalvikt 3,5under förnärvarande 700är norska kronor, vilkettonen
återbetalas då bilen skrotas. höjningEn pantavgiften 900till norska kronorav

aviserad,är bl.a. för motverka ökande underskott iatt ett pantsystemet.

Förpackningsavgift utgår för samtliga dryckesvaruförpackningar, sådanautom
för mjölk mjölkprodukter.och En utvidgning det avgiftspliktiga områdetav
har emellertid aviserats, i första hand förpackningarpå inom konservindustrin.
Avgiften är tänkt utformas så, återvinningen glasförpackningar frånatt att av
konservindustrin stimuleras, liksom bruket förpackningstyper ärav som
återvinningsbara.

Ett för teknologi del iutgör central de miljövârdandeprogram renare en
myndigheternas satsning på förebyggande miljöskydd. Med teknologirenare

ändringar i råvaror, och produkter, för maximalt kunnaavses attprocesser

51 St.prp.nr Skatter avgifter till Statskassenog
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1990startadeföroreningar. Programmetproduktionen avfall ochreducera av
till förstöd1993 90 miljoner norska kronortill haroch fram avsattsca

miljöanalyser itekniskagenomförandetdemonstrationsprojekt och av
näringslivet

.
revisions-i grunden denteknisk miljöanalysDet i Norge kallas är typ avsom

samlingsbeteckningeni USAintroducerats underliknande procedurer som
också utgångs-i norska insatsernadeWaste Audits. Tillvägagångssättet tar

amerikanskaändamålet, utarbetatsmetodik förpunkt i den avsom
genomgångsystematiskbeskrivasmyndigheter. Kortfattat kan analysen ensom

identifieramed syftetrutiner och produkter,verksamhets attav en processer,
uppkomstenför minimeraadministrativa åtgärdermöjliga tekniska och att av

avfall föroreningar.och

50%tillmedbeviljats bidragteknologiprogrammet har detGenom upprenare
tekniska miljöanalyser. Programmetför genomförandekonsultarvodet avav

informationskampanjer,branschinriktadeför ochhar också medel lokalaavsatt
intresseradeverksamheterframförallt och medelstoraför få småatt av

härtillanalysinsatserna harkvalitetssäkringlångsiktiganalysen. För aven
teknologikonceptet ochkonsultutbildning ivissa förmedel avsatts renare

fråga.hanteringen analysverktyget iav

300 och resultatengenomförts i företag,miljöanalyser hittillsTekniska har ca
lyckade. vanligtvisvisar det ärAnalysemasammanfattas mycket attsom

dessautsläpp. Oftast är20-50% reduktion avfall ochmöjligt uppnåatt av
återbetalasinvesteringarnaekonomisktreduktioner också lönsamma, attgenom

avfallshanterings-och2 minskade råvaru-mindre tid följdpå år,än som av
iresulteratocksåverksamheterna har analysernakostnader de flestaIm.m. av

ochinbegripet ökatbl.a.miljöarbetet organiserats på bättre sätt,att ett ansvar
avfallshanteringen.uppgifter, däriblandförbättrade rutiner för miljörelaterade

Avfallsavgift

avsikt införa1992, hade föraviseradeDen norska regeringen attatt enman
förbränning. Dentill deponering elleravgift avfall levereraspå som

deponier, ellerpåavfall läggsgrundläggande motiveringen att somvar
intei idagmiljöbelastning det ärförbränning, medfördestrueras somengenom

priset förEftersommöjlig åtgärda.tekniskt ocheller ekonomiskt attatt
kostnaderna förinte inkluderaranläggningar,leverera avfall till dessa typer av

52 Miljøteknologifakta.teknologi,forureningstilsyn, forProgramStatens renere
53 afOppsummeringtekonolgiforforurensningstilsyn,Statens Program renere -

demonstrationsprojekter, 1993:01.fra tekniske miljøanalyserresultatet og
54 forsvarliggjenvinningavfallsmengder, øktfortiltak reduserteSt. meld.nr 44, Om og

1992.avfallsbehandling, Miljøvemdepartementet,
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den miljöbelastning de således upphov till, ansågs detger vara av
samhällsekonomiskt intresse ekonomiska styrmedel används för etableraatt att

riktig prisnivå, och därmed påverka avfallsproducenten till önskaden en
beteendeförändring.

Avfallsavgiften motiverades även önskan stimulera olikaattav en om
återvinningsaktiviteter. Genom öka altemativkostnaden, i form högreatt av
avgifter för deponering eller förbränning, ville återvinninggöra till ettman

konkurrenskraftigt alternativ. Slutligen ansågs avgift fördelaktig ocksåmera en
för det, den skulle medföra förbättrad registrering och kontrollatt en av
deponier och förbränningsanläggningar.

I den fortsatta behandlingen regeringens förslag, har det emellertid anförtsav
andra styrmedel avfallsavgifterän kan lämpliga för iatt uppnå målenattvara

avfallsstrategin. hänvisasDet bl.a. till införandet källsorteringssystem ochav
differentierade i kommunerna. Vidare skärpta krav på miljöskyddtaxor anses
vid deponier och förbränningsanläggningar medföra ökadeavsevärt
behandlingskostnader, även avfallsavgift.utan en

Mot bakgrund den kritik framförts införandet avfallsavgiftermotav som av
under remissbehandlingen, har frågan tills vidare avförts från den
miljöpolitiska iagendan Norge.

6.7.2 Finland

Ny avfallslag

Den finländska miljölagstiftningen undergår bäst modernisering ochsom en
harmonisering befintliga och kommande EG-regler. Bland hargentemot annat
riksdagen nyligen antagit avfallslag, allmänna syfte stödjaär atten ny vars en
hållbar utveckling. Detta skall enligt lagen ske i första hand attgenom
uppkomsten avfall förhindras. I andra hand skall återanvändning ellerav annan
återvinning avfallet främjas och i tredje hand skall sådant avfall inteav som
kan förebyggas eller återvinnas göras oskadligt och slutdeponeras på rått sätt.

Avfallslagens tyngdpunkt är således förlagd till förebyggande åtgärder. allaI
skeden materialhanteringen, från tillverkning till avfallshantering, skallav man
försöka använda naturtillgångama återhållsamt och minska avfallsmängden

de ämnen kommer i miljön. För detta ändamål stadfästersamt lagenutsom en
allmän omsorgsplikt för och i sin verksamhet försöka förebyggaattvar en
uppkomsten avfall eller minska avfallsmängden, tillsamt attav annars se
avfallet inte medför någon betydande olägenhet eller svårighet för avfalls-

55 Innst. S.nr.56, Innstillning fra kommunal- miljøvemkomiteen tiltak forog om
reduserte avfallsmengder, økt gienvinning forsvarlig avfallsbehandling.og
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idettillålagdasynnerhet atti attProduktionsidkare är sehanteringen.
förställetiochmed råvaroråterhållsamt attanvänds manproduktonen

ocksåfårMyndigheternaavfall.använder genommöjlighet,i månråvaror, av
föreskrifter,allmännautfärda t.ex. ombefogenheteromfattande attlagen mer

avfall.uppkomstenförebyggerbästhur man
täckeravfallsavgiftuppbärarätt somkommunen attLagen enger

upprätthållandetinrättandet ochförorsakatskostnaderåtminstone de avsom
erbjuderochupphovsprincipenpåbyggerStadgandetbehandlingsplatsen.av

ochavfallförebyggandeavfallsavgiften sågradera att avmöjlighet att
avfallför sorteratexempel nämns somSomfrämjas. attåtervinning man

självkostnads-lägre änavgift äråtervinning kanförsig uttalämpar somen
avgifthögre ut.motsvarande sätt taspåavfall kanFörvärdet. enosorterat

Miliöavgifter
inomomfattningstörrei någonbruktagits iinteharstyrmedelEkonomiska

subventioneringvarit frågadetharmiljöpolitik. Främst avfinländsk om
Underutsläppskontroll.teknik föriinvesteringar senareprivataelleroffentliga

engångs-spillolja,införts på-skatterellermiljöavgifterdockharår
ocksåövervägande ärUnderbekämpningsmedel. nyenochförpackningar

skattepåslagmiljöbaseratenergiproduktionsbeskattning, nyttettochkoldioxid-
flerafosforgödselmedel. Ibeskattningökadliksom ävenbensin,på aven

avfall-skatt påmiljöavgift ellersärskildrörandeförslaghar ävenomgångar en
fram.lagts

1991föreslogsMiljöministerietuppdragpåutfördutredningenI aven
förmedelinbringa attsyftetprimäradetmedavfallsavgift, attinförandet enav

avfallsservice. också,skulleavfallsavgiftEngodutvecklingenfrämja av en
deponerings-frånavfallsströmmartillsyftautredningen,enligt att styra

nyttiggörande.ökattillanläggningar ett

föreslagitMEKMiljöekonomikommitténs.k.denbetänkande har ävenI ett
kemikalierpåavgiftermedfinansierasochmiljöskadefond upprättas,att en

avfall. kompenseraföranvändaskunna atttänktaFondmedlen är attoch
ellerinsolventokänd,ansvarig ärfalli demiljöskador, partvidskadelidande

ändamål ärspecielltEttskadestånd.betalaoförmögensättpå attannat
fallivilketdeponier, annatgamlasaneringenförkostnadernatäckandet avav

FinlandiberäknasDetbudgeten.kommunaladenbelastakommaskulle att

1991.10156 SelvitysSuomessa,Jätemaksuu KäyttöönottoYmpäristöministeriö,
compensatingfor57 schemeComplementaryEnvironment,of theMinistry

1993.Maydamage,environmental
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finnas 700 stycken landområden i behov sanering, tillca kostnadav en av
2mellan och 4 miljarder mark.

Miljöekonomikommitténs förslag miljöavgift på avfall stödsom en av
Miljöministeriet, vidare medlen bör kunnaatt användas tillsom menar
forskning och utveckling förebyggande miljöskyddsamt och avfalls-
minimering. Några beslut införande avfallsavgift är emellertidom ännuav en
inte Blandtagna. avvaktas ärendetsannat utveckling i Sverige.

6.8 USA

6.8.1 Inledning

Genomsnittsamerikanen producerar i runda tal dubbelt så mycket hushållsavfall
genomsnittssvensken, dvs. omkring 600 kgsom år. För USA helhetper som

innebär detta produktion 200närmare miljoner hushållsavfallen av ton perår. Medräknas även bygg- och rivningsavfall, hushållsavfallsliknandesamt
59industriavfall, blir den årliga mängden 300närmare miljoner ton.

Samtidigt avfallsmängdema fördubblatsän under desom tvåmer senaste
decennierna, har antalet deponier minskat 70%.med Motståndet mot
projektering kraftigtoch öppnande deponier har också vuxitav nya
Sammantaget har detta naturligtvis resulterat i mycket avfallsproblem.stora
Åtgärder för lösa avfallsproblemetatt initieras i utsträckning påstor
delstatsnivå. Den federala lagstiftningen ställer visserligen vissa krav ochuppmåla också delstaterna spelrum vid stiftandetmen stortger lagar.av egna,
Någon generaliserad bild amerikansk avfallspolitik därförär inte möjligav att
ge.

Vad gäller frågan miljöskatter eller- avgifter inom avfallsområdet,om finns det
överhuvudtaget ingen federal lagstiftning. Ett antal initiativ harstort dock
tagits på delstatsnivâ, bl.a. med syftet stödja olika föratt avfalls-program
minimering och -étervinning. För erhålla samladatt och aktuell bilden av
dessa initiativ har Avfallsskatteutredningen uppdragit åt Sveriges Tekniska
Attachéer i USA, undersöka bruketatt miljöavgifter i USA.av
Undersökningen återfinns i sin helhet i bilaga Här kompletteras därför

58 US EPA, Solid Waste and Emergency Response, 1992.
59 BioCycle, The of garbage in America,state 1992.
6° Petkov M, Avfallsströmmar i förändring avfallsminimering i USA, Sveriges-

Tekniska Attachéer, 1993.
EPA har mål år 2000satt skall avfallsmängdenattsom går till deponier hasom
minskat med 50%, jämfört med 1990 års tal.
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miljöpolitikdenrörandebakgrundsinformation,kortfattad sommedendast en
miljöskatterna.angivnaidetillämpningari rapportenresulteratbl.a. av

avfallsminimeringochmiljöskyddFörebyggande6.8.2

förebyggandeÅr lagenamerikanska kongressengodkände den1990 om
miljöskydd. i för-funktionövergripandehatänktärLagen, att ensom

vidföråtgärdervidvikt atthögstaläggermiljölagstiftning,övrigtillhållande
Restprodukterföroreningar.ochavfall varsuppkomstenförebyggakällan av

deponeringochåtervinnas,enligt lagenskallförebyggasinte kanuppkomst
denåtervinning hargällerVadsista utväg.endastutnyttjasskall ensom

EPA,AgencyEnvironmental Protectionmiljömyndigheten,federala
andraföreprioriterasskall typeråtervinning i slutna avdeklarerat systematt

energiutvinning.handi sistamaterialåtervinning och

kravlagenställerangivits,politikövergripandetill denförhållandeI som ovan
organisationerochföretagsåvälfrånagerande somkonsistentpå ett

regelbundetallaförplikt attHärunder partermyndigheter.miljövårdande en
resultatvilkaochvidtagitsåtgärdervilka somoffentligtoch rapportera som

uppnåtts.

i allstrateginförebyggandedenintegreraändamåletförEPA har att
påtillgångindustrinsochallmänhetensökaförmyndighetsutövning, attsamt

miljöskydd.förebyggandeförkontorsärskiltupprättatinformation i ämnet, ett
miljöskyddförebyggandelagenaktiviteterolikaadministreras deHär omsom
miljöskyddförebyggandestödjagenomföra förskallEPAföreskriver attatt

industrin, b1.a:resursanvändning ieffektivareoch

genomförandethälften bekostatillförtill delstaternabidrag avattLämna0
assistans.tekniskinklusivemiljöskydd,förebyggandeförprogram

informationförmedlaochinsamlaförmiljödatabas omEtablera atten0
uppkomstenförebyggaföråtgärdertekniskaochadministrativa attmöjliga

vid källan.föroreningaravfall ochav
föransträngningarsärskilda attdelstatsnivâ görspåfederaltSåväl som

Inommiljöengagemang. parentesföretagensmedelstoraochstimulera de små
inrymmermiljöskydd ocksåförebyggandeförkontor enEPA:skan nämnas att

business-ombudsmanSmall

62 of 1990.Prevention ActPollultion
processutveckling iochproduktMiljöanpassadsmåttochMiljö iNordqvist O stort -

1994.Attachéer,TekniskaSverigessmåföretag,amerikanska
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Lagen förebyggande miljöskydd har också skärptom kraven vad avser
företagens rapporteringsplikt. Till de åtgärder för förebygga uppkomstenatt av
restprodukter explicit skall årligen hör:rapporterassom

modifiering utrustning,0 eller procedurerav processer

ändringar i produkternas sammansättning0 och design

substitution råmaterial0 av

förbättrad styrning, utbildning, inventariekontroll0 och materialhantering
etc.

Faktiska uppgifter kemikalieförbrukning och restproduktgenereringom skall i
årsrapportema relateras till tidigare år, den procentuellaatt reduktionengenom

Vidare skall den procentuella reduktionanges. förväntas uppnås undersom
följande två år anges.

Bland alla åtgärder i USA vidtagits för stimulerasom att produktion ochrenare
avfallsminimering, bedöms den offentliga rapporterings-plikten ha haft en av
de pådrivande effekterna.mest En viktig anledning härtill är att rapporterna
skall ha specificerat format,ett vilket möjliggör upprättandet jämförandeav
sammanställningar och årsvisa uppföljningar erhållna resultat. Detta ärav en
möjlighet förutom miljövårdande myndigheter,som, flitigtav utnyttjas av
forskare, media och oberoende miljöorganisationer m.fl.

I mindre antal delstaterett har det klara mål för det förebyggandeuppsatts
arbetet inom avfallsområdet. I något fall sträcker sig dock ambitionerna inte
längre än till frysa avfallsgenereringenatt på befintlig nivå, vilket framgår

tabell 6.9.av

Delstat Mål
Connecticut Ingen nettoökning avfall capitagenererat 1990-2010av per
Maine Minskning med 5% till 1992 och 10% till 1994, utgående från

1990 års nivå
Massachusetts Minskning med 10% till år 2000, utgående från 1990 års nivå
Michigan Minskning med 5-12% till år 2005, utgående från 1989 års nivå
New Jersey Stoppa genereringen avfall vid 1990 års nivå till 1996 ochav

minska före år 2000
New York Minskning med 8-10% till 1997, utgående från 1987 års nivå
Pennsylvania Ingen ökning avfallsgenerering mellan åren 1988-1997av

avfallTabell 6.9 Delstatsmål för minskad generering av

Petkov M Avfallsströmmar i förändring avfallsminimering i USA, REFORSK-
FoU 105, 1994.
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avfallsprogram,införtsdetharangetts,dedelstater änflerlångtI ovansom
ökadhuvudsakideponeringsbehovet genomminskapåsikte atttarsom

6.10.tabellframgårÅtervinningsmålen delstati avåtervinning. resp.

ÅrÅr MålStatMålStat
1996%25Montana%25Alabama
200250%Nebraska200040%Arkansas

25 %Nevada200050%Kalifornien
200040%New199525%Connecticut

Hampshire

199560 %Jersey1996 New%45CD.
200050 %MexicoNew1994%30Florida
199750%YorkNew199625 %Georgia
199325 %Carolina2000 N.50 %Hawaii

40%DakotaN.200025 %Illinois
199425%Ohio200150%Indiana
200050%Oregon200050%Iowa
1997%25Pennsylvania1997%25Kentucky

70%IslandRhode1992%25Louisiana
199730%CarolinaS.199750%Maine
200150%DakotaS.199420%Maryland
1995%252000 Tennessee56%Massachusetts
199440%2005 Texas40-60%Michigan
200040%Vermont1993%25Minnesota
199525 %Virginia199625 %Mississippi
199550%Washington199840%Missouri

delstater.olikaatervinningavfallsminskning iförMål6.10Tabell

återvinningsaktiviteter,ochåtgärder somförebyggandedeåstadkommaFör att
delstaternaolikai detillämpasför, enmål6.10 ställer6.9 ochtabellerna upp

intehärDet ärstyrmedel.ekonomiskaochinformativaadministrativa,rad
rörandeangivetfinnsvadutöverdessa,igenomgå sommeningsfullt att

bilagaiskatterochavgifter

65 1993.Age,Waste mars

213



:m:
msfsâesgâzs:V

ukägám

till’ gáåüâiâiâiáfiäiáv
; .:’2;: zzlsrzga. L.;f,g~%¢;énm

ätV .kval

,.,,‘m;

xv: L. L
mix VIV

i A223:;£il§§¥‘;fy:éa zffafiâze:i:es¥~‘:.;:aty
I gg; amL



STYRMEDEL7

miljöpolitikeniStyrmedelsutveckling7.1

Brytningstid7.1.1
denmellanbrytningstid,sig ibefinnermiljöarbetetsamhälleliga enDet
gårarbeteochmissförhållanden ettkända somregelstymingentraditionella av

Regelstyrningenmiljöproblem.uppkomstenförebyggaförsöka nyapå avattut
produktions-prövadefrånutsläppeninneburitonekligen attdockhar

minskaderadikaltsigdetfall rörmångaIminskat. omharanläggningar
lokalaför dentillpunktkällor,enskildafrånföroreningar gagnvissautsläpp av

miljöbelastningen.
deharpunktkälloma,signifikantadevidtagitsåtgärder motmedtaktI att

alltblivitkällordiffusaorsakasproblemglobala merochregionala avsom
källordiffusasådanaSomrniljöproblematiken.samladeför denväsentligare

fåtteffekteravfallsgenererandeoch enmiljöbelastandeprodukternashar t.ex.
traditionellaDenmiljöpåverkan.totaladenförbetydelserelativallt större

efierhandtill ipredestinerad attutsträckning äriregelstyrningen, storsom
denpåtillämpningbegränsademellertidharmiljöproblem,olikaåtgärda en

påanspråkhelstnågrahakanmiljödiktaturproblembilden. Den somsomnya
iorsakasmiljöproblemdealla avtillrättalägga somkunnaefterhandiatt

produkterproduktionsmetoder,rniljöbelastande råvaror,grunden processer,
elleruppnåeligvarkenrimligen knappasttordekonsumtionsmönster, varaoch

önskvärd.
ochbrednärvarandeförsigutbredersagda endetresultatSom ett ovanav

mål.ochuppläggningmiljöarbetetsfortsattadetenighetinternationell om
forskareochmiljöorganisationerpartier,politiskamyndigheter,Miljövårdande

måsteutvecklinghållbarvaraktigtväsentligt atti alltm.fl. är enomense
sinistrategi måstesådanmiljöskyddsstrategi. Enförebyggandepåbaseras en

iförsamhällsmedborgare, attallahosökatutgångspunkt i ett egenansvartatur
miljöproblem.uppkomstenförebyggaförsökabeslutssituationer nyaavalla

produktsstuderarförtydligaskan enOvanstående manomresonemang
faser,allaunderuppstårmiljöpåverkanuppenbartblir då attlivscykel. Det

ochtillverknings-råvaror,upparbetningochbrytning genomfrån av
produktenuttjäntadenefterlångtvidare attochkonsumtionsfasen
minimeraMöjligheternadestruktion. attslutligföromhändertagits

därförföreligger ettoch detlivscykelnhelaundersåledesfinnsmiljöpåverkan
utvecklaberörs,olika sättpå attaktörerdesamtligahosdelat somavansvar

detemellertid attUppenbart ärrutiner.ochlösningarmiljöanpassade
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varuproducerande näringslivet är den nyckelaktör besitter unikasom
möjligheter minimera miljöbelastningenatt under hela livscykeln. Detta
förutsätter dock miljöfaktorema tilldelasatt betydelse redan när råvaror väljs,
produkter designas och konstrueras, produktionsutrustning upphandlas och
övriga produktionsförhållanden fastställs, även när olikasamt marknads-
relationer utvecklas.

Det finns få inslag i den traditionella regelstyrningsstrategin syftar till attsom
aktivera industrielltett med den inriktningegenansvar angetts.som ovan
Tillstånd förorena har givitsatt under förhandlingsliknande former och någon
omprövning givna tillstånd har skett regelbundet. Frågorav avfallrörsom
och produkter, har dessutom varit omfattade dennasparsamt av
tillståndsgivning. Förfarandet inrymmer alltså ingen kontinuerlig drivkraft mot
minskad produktion avfall och föroreningar. Således har det blivitav allt mer
uppenbart regelstymingenatt måste kompletteras med styrmedel verkarsom
till förmån för allmänt miljömedvetande,ett inbegripet utökat individuelltett
och industriellt för förebygga uppkomstenatt avfallansvar och andraav
restprodukter. Den globala trenden är också eller mindreatt mer
programbundna och målinriktade miljöpolitiska initiativ i denna riktning.tas
Begrepp Clean Technologies EG-kommissionen, OECD,som Low-and Non-
Waste Technologies UN ECE, Technologies Propres franska
miljöministeriet, Emissionsarme Technologien Umweltbundesamt, Pollution
Prevention US EPA, Renere Teknologier danska Miljøstyrelsen och norska
Statens forureningstilsyn har kommitetc., känneteckna dessa initiativ.att

7.1.2 Generella principer

I Sverige har också den förebyggande strategin givits allt framskjutenen mer
position i miljöpolitiken, i förslag tillsenast samladett miljölagstiftning,nu en

miljöbalks.k. Detta förslag kan illustrativten för den miljöpolitiskases som
trend för närvarande härskar och gärsom ökad integreringmotsom en ettav
ökat antal generella principer är kännetecknande för förebyggandesom en
strategi. De principer i förslaget till miljöbalksom grundläggandeanges som
ar:

Skador skall i första hand förebyggas. Därvid skall redan risken för
skador beaktas.

Vad utvinns skall kunnanaturen användassom och slutligtur handtas om
denna skadas.utan att

1 SOU 1993:27, Miljöbalk, huvudbetänkande Miljöskyddskommittén.av
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betalaskallolägenheterochskadororsakarellerorsakakan3. Den som
dem.avhjälpaellerförebyggaförkostnaden att

stödprinciper:följandemedunderbyggshuvudprinciperDessa

punktensförstai denuttrycktillkommervilkenFörsiktighetsprincipen,
15 därnrRio-deklarationeniåterfinns ävenPrincipenmening.andra

allvarlig ellerhotföreliggerOm detbetydelse:följandeden omges
bevisningvetenskapligavsaknadenfår inteoåterkallelig skada, av

föråtgärderkostnadseffektiva attskjutaförursäktanvändas att uppsom
miljöstöming.förhindra

tredjedenomfattasbetalningsansvar,förorenarensPrincipen avom
slagitsPrincipen harvedertagen.internationelltochhuvudprincipen är

miljörättz Rio-iåterfinns ävenEG:sihörnpelama samtfast en avsom ,
börmyndigheterNationellabetydelse:följande16 inrdeklarationen
ochmiljökostnaderintemaliseringfrämjaeftersträva avatt en

förorenaren,beaktandestyrmedel, medekonomiska attanvändandet avav
härvidlagskallföroreningar. Hänsynförkostnadernabäraprincip, skai

sådantpåsketillämpningen skaochintressenallmännastill detockså tas
ochhandelninternationellai denstörningarmedförintedetsätt att

investeringarna.

miljöbalktillförslagetenligtskalltekniktillgängligabästaPrincipen om
andraochdriftkostnaderprocessteknik,valförvägledande avvara

teknikteknik motsvarartillgängligaMed bästaförfaranden. somavses en
ekonomiskaochtekniskafråndetnivå ochutvecklingens senaste som

frågadet äråtgärdvid denanvändamöjligt typsynpunkter är att somav
rörandedirektivEG:sstöd iPrincipen ägerfallet.enskildai detom

föroreningarkontrollochåtgärderförebyggandesamordning avav
IPPCControl,andPollution PreventionIntegrated

kemiskaoch ämnenråvarorprodukter,tillämplig påärUtbytesprincipen,
tekniktillgängligabästaprincipenpå sättolika slag, omsomsammaav

principernafallenbåda säger attutrustning. Ii frågaskall tillämpas om
så ärmiljöfarliga, närmindremedalternativ skall ersättasmiljöfarliga

möjligt.

utvinnsalltangivitstidigareinnebär att urKretsloppsprincipen somsom
återanvändas,användas,skall kunnauthålligt sättpå ettnaturen

möjligaminstamedomhändertasslutligtelleråtervinnas
gällerVadskadas.ochresursförbrukning varu-naturenattutan

demiljöbalk,tillförslaget attenligtdetta,innebärproduktionen ny

130artikelRomfördraget r.nr
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produkter framställs skall miljöanpassade så de så långtsom attvara
möjligt kan återanvändas eller materialet i dem återvinnas.

De principer här slagits fast, till del med förankring i internationellasom en
åtaganden, har inbyggd drivkraft kontinuerligtsom synes en motegen
miljöförbättrande åtgärder, inklusive avfallsminimering. I syfte stärka ochatt
tydligt markera den förebyggande strategins högsta prioritet vad avfallavser
och emissioner såväl produkter, bör principerna omsättas till generellasom
föreskrifter, miljöavgifter och -skatter andra generella styrmedel.samt Jämfört
med detaljregler har de nämnda principerna, och härpå baserade generella
styrmedel, större potential kunna stimulera innovationeratt och tillföraen
kontinuerlig dynamik till miljöarbetet.

Den itrend bruket miljöpolitiska styrmedel det sagda uttryckav som ovan ger
för är således förändring: från detaljreglering till generella frånstyrmedel;en
administrativa styrmedel till ekonomiska styrmedel; från enskilda statiska
styrmedel till blandning marknadsbaserade styrmedel med dynamiskaen av
effekter och; från styrmedel reglerar produktionen till sådanasom som
påverkar produkternas miljöegenskaper. En avfallsskatt iär detta sammanhang

styrmedel står iett samklang med de angivna principerna ochsom som
de krav kanmotsvarar ställas på styrmedel skallett verka försom attsom

omsätta den förebyggande strategin till praktisk tillämpning inom
avfallsområdet.

7.2 Industriinterna styrmedel

7.2.1 Utvecklingen industriell miljöpolitikav en

Internationell och nationell miljöpolitik har, framgått, alltmersom ovan
kommit baseras på antalatt generella grundprinciper.ett Utvecklingen av
strategier och styrmedel i syfte föra dessa principer till konkretatt tillämpning
pågår oavbrutet. Miljöpolitiken utsätter härmed såväl varu- som
tjänsteproducerande företag för växande krav på kontinuerligtett utvecklaatt

och miljöanpassade metoder och produkter.nya Detta missgynnarmer
självfallet företag och organisationer med passivt förhållningssätt tillett
miljöfrågor.

Samtidigt miljöpolitiken ändrat karaktär har det också skettsom radikalen
marknadskantring till förmån för miljöanpassade företag och De krav påvaror.
industriellt miljöansvar tidigare framfördes endast radikala miljö-som av
grupperingar, står i dag på önskelista. Förutom konsumenterna finnsvar mans
det rad andra marknadsaktörer har legitim anledningen intressera sigattsom
för hur miljöarbetet bedrivs i verksamhet, och också det igör växandeen
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sådanai synnerhetkreditgivare, investerareaktieägare,omfattning. Hit hör
potentiellaförsäkringsbolag ochinvesteringsfonder,företräder s.k. grönasom

blisnabbt kanmycketföretagetmiljöpassivadetm.fl. Uppenbart ärköpare, att
kriterierandrafrån heltvärdering utgåri sinmarknad,förlorare dennapå som

utsläppsvillkor.givnauppfyllelsenän av

egenintressenäringslivetsiliggerför detklara beläggsagdaDet attovan ger
affärsmässigtfinnasyftande tillmiljöpolitik,utveckla attatt en egen

miljöproblem, iolikalösningar påvaraktigamiljömässigtochvälanpassade
Alternativetmarknadskrav.myndighets- ochytterligarestället för avvaktaatt
trovärdighetminskadmiljöskyddsärenden ochbeslut ikontrollförlorad överär

Starkaoffensivt miljöarbete.värde påalltmer sättermarknadpå ettsomen
intressen,industrinsföreträderinternationellaochnationella organ som

etablerabörorganisationerochalla företagföljdriktigtförespråkar också att en
principer ochnormativautvecklatocksåmiljöpolitik. harMan egnaegen

ändamåletförprogram
deochmarknadermyndigheter,frånpåtryckningamaharSammantaget egna

viktenföretagsledare,flerablandtill övertygelseorganisationerna, lett omen
totaladendelprioriteradmiljöledningetableraatt avsom enav

storföretagsfenomen,huvudsakiFortfarande dettaledningsfunktionen. är ett
iföretagende mindretillspridningstendenservissa ävenuppvisarvilket dock

till deunderleverantörer större.den mån dessa är

emellertidUniversitet visargenomförd vid Lundsintervjuundersökning attEn
uppvisaindustrin kantillverkandeden ettfåendast några procent av

ochframförhållning,helhetssyn,baserat påmiljöarbete är egenansvarsom
framhållsprincipermed deenlighetåtgärder, iförebyggande avsom

företagI dessaorganisationer.industrinsmarknad ochmyndigheter, egna
arbetskraftftillverkningsindustrins25%omkringsammanlagtdockarbetar av

liknandeliksom iundersökning,nämndapåfallande iobservationEn är ensom
Ingenjörsvetenskapsakademiens myndigheternasärundersökning utförd attav ,

storleksklasserna överbetydelsefull. Imiljöfrågorroll i ärpådrivande mest
företagen,90% tillfrågadede70% och100 mellan attanställda avanger

miljöarbete.bedrivaförfrämstadetmyndigheternas krav utgör attargumentet
inte iföreligger hellerföretagsmåochskillnader mellanpåtagligaNågra stora

100storlekskategorin, mindre änminstafinns det i denDockdetta avseende.

Principer förutvecklingvaraktigt hållbarförNäringslivsprogramICC:sT.ex. -
1991.Handelskammaren,Internationellaledarskap, ICCmiljömedvetet -

ellertillverkningsindustri MytsvenskinomMiljöarbeteAmfalk, Thidell, -
miljöekonomi, 1992.IndustriellförUniversitet, Avdverk1ighet, Lunds

1992.industri,kartläggning svenskproduktutvecklingMiljöanpassadIVA, av-
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anställda, mångfald företag inte bedriver miljöarbetenågot alls, elleren som
direkt motarbetar sådant, och här upplevs naturligtvis varken myndigheternas
eller någon krav och önskemål särskilt pådrivande.annans som

7.2.2 Miliöledningsverktyg isatta system

Oavsett orsaken är det faktum litet växande företagantal ochett att ett men
organisationer börjat etablera intern miljöpolitik. För dennaomsättaatten
politik till konkret handling krävs olika aktiviteter och verktyg. I dettatyper av
avseende finns uppenbar parallell inom den miljövårdande myndighets-en
utövningen, vilken under längre tid tagit bruk administrativa,en av
ekonomiska och informativa styrmedel för föra sin miljöpolitik.att ut

Till skillnad från samhällelig miljöpolitik har dock verksamhetsintem
miljöpolitik mycket kort historia. De tidigast formulerade policy-en
deklarationema inteär äldre 1980-taletsän hälft. Följaktligen ärsenare
kunskapen ännu mycket begränsad hur åstadkommer offensivt ochettom man
dynamiskt miljöarbete i verksamhet.en

Bruket olika miljöledningsverktyg likasåär begränsat.typer I någraav av
verksamheter görs emellertid miljörevisioner, för följa miljöpolitikensatt upp
utfall, och livscykelanalyser, för bedöma miljöpåverkan frånatt varors vaggan
till Tekniska miljöanalyser genomförs i andra verksamheter, förgraven. att
kontinuerligt identifiera och analysera åtgärder kan bidra till minskadsom en
uppkomst avfall och föroreningar.av

Något längre historia har de olika riskanalysverktyg, användssom
företrädesvis inom kemisk industri för bl.a. minska riskerna för olyckoratt

Ävenoch överutsläpp. miljökonsekvensbedömningar, i anslutning till
nyetablering eller utbyggnad verksamhet, får föras till kategorinav en
miljöledningsverktyg.

Vetskapen inköpen många gånger denatt är vilkenport,om genom en
verksamhet släpper in framtida miljöproblem, har gjort krav påatt
miljöanpassad upphandling ofta ingår i verksamhets miljöpolitik. För iatten
någon mån säkerställa tillämpningen sådan strategi, krävs åter andraav en
aktiviteter och verktyg. vissaI fall utnyttjas olika miljömärken ochtyper av
s.k. svarta listor, för fastställa miljörelaterade kravspecifikationer vidatt
upphandling.

För säkerställa med den övergripande miljöpolitikenatt konsistent hanteringen
olika miljökostnader, har också olika former industriellaav av

miljöräkenskaper börjat utvecklas. Under detta paraplybegrepp sorterar
miljörelaterade investerings- och lönsamhetsanalyser, gröna bokslut och
miljöredovisning självständiga aktiviteter. Gemensamma informations-som
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analogioch inyckeltal,finansiellaolikaräkenskaper ärsamtligaibärare
nyckeltal.s.k. grönautvecklasbörjatmiljöområdetinomhärmed har det

slagdeanvändning,tillkommerverktygaktiviteter och somflerJu avsom
ochmöjligheterrespektivederasförstårochnämnts, manmerovan

användningensystematiserabehovetinsesdesto attbegränsningar, avmer
utvecklingenhittillsvarandeDenstruktureratförinom styrsystem.ettramen

helhetssystemtillmöjlighetenenfrågerelaterad, därmycketvaritdockhar
närmastlösaförmågaverktygsenskilda attpåförlorad i övertrodelvis gått en

miljöproblem.samtliga

föroch verktyg,aktiviteter attallapåpekarTillgänglig erfarenhet varaatt
ochledningplanering,föriförankraseffektiva, börlångsiktigt systemett

dettasystemutvecklingvidgrundtankebärandeEnmiljöarbetet.kontroll avav
hållbarvaraktigtförförutsättningaråstadkommaslag, måste attvara

minskandekontinuerligtochmiljöskyddförebyggandeutveckling, genom
införandetönskemålochkravkomplicerasBildenmiljöbelastning. avomav

denpåverkafrågor än yttreandrahanteringen attforstyrsystem av
medkoordinerasellerintegreraslämpligenhanteringnaturmiljön. Hur denna

kvalitetsfrågor, ärocharbetsmiljö-ekonomi-,energi-,hanteringen t.ex.av
problemställning.relevantocksåhärmed en

miljöledningssystemKvalitetscertifierade7.2.3

ibörjan, ärfrångrundtanke,bärande rättgörakvalitetsarbeteför alltEn att
allmänhetimiljöområdet. Det ärinomgrad relevant ävenhögsta resurs-mera

ochproduktionsavfalluppkomstenförebyggakostnadseffektivtoch att av
likasåefterhand. Det ärirestprodukternaochföroreningar, hanteraän att rena

planeringsstadiet,redan imiljöntillhänsynprodukt medutformabättre att en
miljömedvetenkonstruktionsändringartilltvingasefterhandiän av enatt

marknad.

inom störremiljörevisioner10 erfarenhetårsmedmiljökonsult närmareEn av
sådanamiljöproblem även90% allaänföretageuropeiska att avmermenar, -

bristená tillförarbetenaIorganisatoriskafrånteknisk härstammarnaturav -
desätt,påuppmärksammas attarbetsmiljölagensvenskaden sammanya

tillhärledaskanoftaarbetsmiljöproblemtillorsakernabakomliggande en
rutinerbristandeansvarsområden, samtodefinieradeorganisation,otidsenlig

arbete.7långsiktigtochstyrning kort-ochotillräcklig planering aven

6 KPMGin Europe,AuditingEnvironmentalExperiences withC,Molenkamp G
1992.Consulting, The Hague,Environmental

arbetsmiljö.Intemkontroll1992:6,ASS av
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Att frångå problembekämpning till kvalitetssäkrade styrsystem som
förebygger uppkomsten problem, är således naturlig utvecklingstrend förav en
både kvalitets- och miljöarbete i verksamheter. Det därförär förklarligt denatt

tidens utveckling olika och standarder för miljölednings-senare av normer
i hög utsträckning inspireratssystem, motsvarande systemutveckling inomav

kvalitetsområdet.

I likhet med kvalitetsstyming och ekonomisk styrning, utgår således
miljöstyrning från den verkställande ledningens uppgift planera, organiseraatt
och leda verksamhet fastställda mål. Denna uppgift harmot det brittiskaen av
standardiseringsinstitutet formaliserats till världens första standard för

miljöledningssystemföretagsintema

revisionsförordning9På motsvarande sätt i EG:s miljöstymings- ochanges
för hur miljöledningssystem kanett uppbyggt. Inomnormer denvara

internationella standardiseringsorganisationen ISO pågår vidare arbete medett
etablera internationelltatt accepterade standarder för miljöledningssystem och

olika miljöledningsverktyg, bl.a. miljörevision och livscykelanalyser.

Konkreta miljömål, rörande avfallsminimering och förlängtt.ex. producen-
för produkter, har ingentansvar förutbestämt given position i nämnda

standarder för miljöledningssystem. Den prioritet dessa frågor tillmäts isom
heltär funktionsystemen övergripande policyförklaringar och miljö-en av

handlingsprogram, vilka fastställs för företagens ledning fastställa. Ettatt
miljöledningssystem söker således säkerställa tillämpningen före-av en
byggande miljöskyddsstrategi, förutsatt denna strategi återspeglas iatt de
värderingar verksamheten Då dessa värderingarstyrs minimunsom av. som
torde innehålla myndigheternas krav, vilka samtidigt är den helt dominerande
anledningen till hittills i mindre företagatt överhuvudtaget sigägnarman
miljöarbete, det självfalletär viktstörsta kraven klar inriktningattav ges en

förebyggande miljöskydd inklusivemot avfallsminimering. Vidare kravenatt
iomsätts generella styrmedel det slag diskuterades i föregåendeav som

avsnitt.

Marknadens alltmer uttalade miljöpreferenser, liksom den nämnda
standardiseringsutveckling, banar emellertid vägen för verksamhetsatt en
miljörelationer etableras väsentlig värderingsparameter. I framtidsom en en
torde det bli helt naturligt för olika intressenter jämte ekonomi och kvalitetatt

British Standard BS 7750:1992, Speciñcations for Environmental Management
Systems, Council regulation EEC 183693No of 29 1993.June
Allowing voluntary participation by companies in the industrial in communitysector a
Eco-management and Audit Scheme, Official Journal of the European Communities

168NoL
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verksamhetsvärderaförmiljöarbetet,granska underlagäven att ensomm.m.,
utfärdatslag,godkännande någotmarknaden. Ett certifikat ellerslagkraft på av

uppfyllermiljöarbeteverksamhetsvisaroberoende enpart, attsom enav en
i allavärdefullt dokumentsåledes blibestämd standard, kommer ettatt

m.fl.försäkringsbolagrelationer kunder, myndigheter ochframtida med

små företagStöd till och medelstora7.2.4

sammanhang hari andrarevisionsförordning liksommiljölednings- ochEG:sI
miljöarbetebristandeoftaföretagensmed de små och medelstoraproblemet

relativtframlagdakombination dei medDettaobserverats. normernas
upprättandetiresulteratuppbyggnad, harformaliseradebyråkratiska och av

EG-inomföretag. Förutommedelstoraför stödja små ochsärskilt attprogram
Danmark.ochgrannländer Norgei våradrivs sådana ävensamarbetet program

storföretags-deviktenocksåsammanhang betonasI dessa att anpassaav
behov.särskilda villkor ochföretagenstill mindredeinspirerande normerna

särskildinnehållerrevisionsförordningmiljöledningssystem- ochEG:s en
synnerhetföretags ochfrämja allamedlemsländertill samtligauppmaning att

förordningenskall enligtdeltagande. Dettaföretagensmedelstorade små och
för dessatekniska stödåtgärderstimuleraorganisera ellerske attatt gegenom

regler,följa deför kunnahjälp krävsexpertis och denföretag den attsom
detstöd närSärskilt pekas på behovetförfarandenvillkor och avanges.som

miljöstyrningssystem,miljöprogram ochmiljöpolicy,utformagäller attatt en
miljöredovisningar låtautarbetamiljörevisioner ochgenomföra samt attatt en

dessa.godkännakontrollera ochoberoende part

miljölednings-miljöstyrsystem olikaochutvecklasoch Norge,DanmarkI
FoU-verksamhet omkringprogrambundenförverktyg inom renareenramen

medelstoraDe stöd till små ochavfallsminimering.teknologier och som ges
förankring förebyggandei dennaocksåmiljöarbete, ägerföretags

från insatsernade danskanorska ochmiljöskyddsstrategi. Erfarenheterna
vinnamiljöarbeteSystematiseratmöjligheternapekar på ettatt genom

tillinriktningen lederförebyggandemarknadsfördelar, samtidigt attdensom
produktionochutnyttjande råvarorproduktionen effektiviseras med mindre av

kanmedför miljöarbetetrestprodukter följd. Om stödet härtill attsomav
införrustadestarkarecertifieras det sannolikt företagenär ståratt en

värde.allt störremiljöfaktorerna tillmätsinternationell konkurrens, där ett
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7.3 Ekonomiska styrmedel

7.3.1 Teoretiska utgångspunkter

Som framgått tidigare avsnitt har principen förorenarensav om
betalningsansvar PPP, liksom behovet till denna koppla ekonomiskaattav
styrmedel, alltmer kommit framhävas i såväl nationell internationellatt som
miljöpolitik. Den teori ligger till grund för detta är den enklast tänkbara:som

förorenaren tvingas betala för de kostnader föroreningen åsamkarom som
samhället i vid bemärkelse, så kommer föroreningsmängderna minska.att

tillDetta uppvisas i världen relativt måttlig tillämpningtrots ekonomiskaen av
styrmedel.

En orsak till den ringa användningen ekonomiska styrmedel, kanav vara
svårigheten sätta rätt pris på miljöförstöringen. Eftersom den miljönatt yttre
saknar ägare, har den varken säljare, köpare eller marknadspris. Härmed
uppstår vad inom ekonomisk teori brukar kallas effekter, dvs.externasom
kostnader faller utanför marknadsekonomins normala köp- ochsom
försäljningstransaktioner. Ett ofrånkomlig konsekvens detta är attav
miljöresursema överutnyttjas.

Ett minskasätt miljöproblemen blir utifrån ovanståendeatt försökasynsätt att
intemalisera de effekterna, så kostnaderna för miljöförsämringexterna att en
innefattas i priset på de och tjänster orsakar försämringen. Inomvaror som
ekonomisk teori har det utvecklas rad metoder för miljö-värderaatten
förändringar. Värderingsgrunden oftastär människors betalningsvilja för att
åstadkomma förändringar. Inom avfallsområdet skulle frågeställningen grovt
uttryckt kunna vad människor bereddaär betala för slippa solenatt attvara se

Ävengå bakom avfallsdeponi. avfallsproduktionen inte helt skullener en om
upphöra, producenten förutom sedvanlig deponeringsavgiftatt ävengenom
skulle tvingas betala denna kostnad, så skulle i fall de människorexterna vart

drabbas välfárdsförluster till följd avfallsdeponi, teoretisktsom sett,av av en
kunna kompenseras för detta.

Metoderna för fastställa miljökostnadema försvårasatt mångaattav
miljöeffekter kanske inte kända vidär den tidpunkt då värderingen Detgörs. är
också svårt inväga kommande generationers värderingar. Avfallsdeponin,att i
ovanstående exempel, kommer naturligtvis kunna inverka påatt natur-
upplevelser inte bara för dagens generation, även för många efterutanm.m.,

Omfattningen denna inverkan självfalletär funktion hur deponinoss. av en av
anläggs, sköts och avslutas, liksom i vilken utsträckning den kommer i direkt
beröring med bostads- och rekreationsområden Vilken värderingetc.
kommande generationer kostnadengör för den välfärdsförändringav som
deponin ändå ofrånkomligen kommer medföra, är emellertid inte känd.att
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kansaneringskostnadereventuellaförutse vilkaheller detgår att som
miljö-deponeringsplatserskunskaptill följduppstå,komma att omav ny

förklandrastidigare generationereffekter. motsvarande kan knappastPå sätt,
500 kommunala,100 ochdäribland industrielladeponier,gamlaatt nu

sanera. emellertidVad detta20 miljarder kronorberäknas kosta attca
täckandetmedel förförsäkra sigindikerar samhället börär, att avom

avfallsbehandling.i anslutning till slutligoförutsedda miljöskyddskostnader

fårmiljökostnader inte går göra,rättvis värderingAtt fullständig och attaven
detförorena. Jakten pågratisförevändning för låta detinte bli attatt varaen

omfattning, fårmiljökostnadernassanningeni meningbästa, dvs. någon om
ochhållningpragmatisk anläggas,fiende. stället börinte bli det godas I meren

uppfylla vissa grund-kanmiljöavgifter -skatter tillämpasde och ansessom
Pålagansrättvisa kontrollerbarhet.ändamålsenlighet, ochkriterier vad gäller

styreffekter kanfall väljas önskadeomfattning får i varje enskilt så att
stmkturomvandlingseffekter kansamtidigt oönskadeförväntas uppnås, som

allenainteekonomiska styrmedlen får hellerundvikas. De ses som
administrativa ochnaturligtvis kombineras medsaliggörande, måsteutan

informativa styrmedel.

Avfallsområdet7.3.2

kan fåsfinns flera vilka producentenspecifikt inom avfallsområdet det påsätt
avfallsproduktionenför miljökostnaderdestörreatt ta ett gersomansvar

koppling miljöbelastningen ochfall finns direkt mellanupphov till. I de det en
Traditionellt skeradministrativa åtgärder tillgripas.dess kan alltidorsaker,

vissa skydds-produktion under villkordetta tillstånd för vissnär attges en
kostnaderi fall själv för devidtages. Producenten får dessaåtgärder somsvara

medför. förlängda producentansvaret ärskyddsåtgärderna Det en annan
försyftar ökad intemalisering kostnadernaadministrativ åtgärd till en avsom

omhändertagande.avfallets

inom avfallsområdet, i samtligatillämpas också redanEkonomiska styrmedel
avfallets omhändertagande.fall debiteras kostnad förproducenten ensom

avgift styreffektMöjligheten differentiera denna för uppnå ökadattatt en
självkostnadsprincipen begränsar dockbehandlas i kapitel 4. Den kommunala

för miljökostnader.möjligheterna betaltävenatt ta externa

ytterligare stimulansI syfte komplettera nämnda åtgärder på sättettatt som ger
tillmiljöanpassat omhändertagande avfall, liksomtill avfallsminimering och av

olika pålagorintemalisering miljökostnader, kanökad externa typer avaven

lO 1994.4318-8,Inför långsiktigt saneringsarbete lägesrapport, SNV rapportett -U vidare kapitelSe 5.
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tänkbara. En möjlighet självfallet belastaär producent ellerattvara en
importör miljökostnadermed de kan tänkas åsamkaenav vara, som varan
samhället avfall. tidigareAv den framställningen avsnitt 2.4.2 framgårsom

så också inomsker specifika produktgrupper. Avgränsnings- och uppbörds-att
problem talar dock för metoden används med urskiljning, för bl.a.att ’m.m.

kräver särskild behandling på grund potentiellt miljöskade-storavaror som av
effekter. Produktpålagor ikan, de fall de inte motiveras särskilda miljö-av
hänsyn, också komma betraktas handelshinder i strid inter-att motsom
nationella frihandelsåtaganden.

För inverkan på avfallsgenerering och avfallshantering generellt krävs också
generella styrmedel. möjlighetEn i detta sammanhang belasta deattvore
fakturerade avfallshanteringskostnaderna med särskild pålaga. Fördelenen
med denna metod skulle och hanteringskostnaderna, vilkaatt transport-vara
utgör de totala kostnaderna för avfallets omhändertagande, skullemerparten av
komma omfattas. Härigenom kunde pålagan tänkas få styrande effekt,att éen

ökad rationalisering iäven insamlingsskedet. Till metodens nackdel talarmot
emellertid antal uppbördsställen, liksom svårigheterna stimuleraett stort att en

Äveneffektiv källsortering. vid längre gående källsortering, beskrivs isom
3.2,avsnitt drabbas hushållen avfallshanteringskostnad. I fallmånga ärav en

denna högre i de kommunerän där avfallet körs tillt.o.m. osorterat
deponering eller förbränning. En procentuell eller fast pålaga skulle inte på
något missgynna det förfarandet.sätt senare

Den självklara slutsatsen det sagda inomär pålagaattav ovan en
avfallsområdet bör på sätt önskvärt beteende ochtas ut ett ettsom gynnar
missgynnar oönskat. Vad regering och riksdag pekat oönskat ochett ut som

ligger till grund för denna utredning, avfall och deponerasär uppstårattsom
eller förbränns i skick. Sålunda borde förbränning och deponeringosorterat av

avfall beläggas med vilkenpålaga, berörda ekonomiskaosorterat parteren ger
incitament till ändrat beteende.ett

Genast inställer sig emellertid frågan vad är osorterat sorteratom som resp.
avfall. Konstitutionella krav bjuder begreppen i fråga, de skall kunnaatt om

iläggas till grund för skattedebitering, måste definieras på entydigt,etten
mätbart och kontrollerbart sätt. Bl.a. bakgrund rådande förhållanden imot av

avsnitt 3.2se det osannoliktär dessa krav skulle kunna säkerställas. Inteatt
minst svårigheten för varje sändning levereras till behandlings-att som en
anläggning, kunna avfallets renhet uppfylleravgöra på förhand fastställdaom
och objektiva krav, talar förfarandet.emot

En pålaga utformasmåste således så den, kräva direkt mätningatt utan att av
avfallets försorteringsgrad och renhet, stimulerarändå till ökad källsortering.
Som tidigare angivits emellertidär ekonomiska pålagor inte det enda sätt på
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önskvärtför stimulerautnyttjasekonomiska styrmedel kanvilket ettatt
medel pålagandesekundäreffekt kan också uppnåsbeteende. En somom
ändamålsenligtproblemområdet sätt.för aktuellainbringar, används på detett

insatserformerinnebära olikadetta kunnaavfallsområdet skulleInom av
linjeomställning ii syfte underlättariktade avfallsproducenterna, attmot en

målen.regering riksdagmed de och uppsattaav

tillfolket bereddasvenskaHistorien visar inte är storaannat, attom
tillfälle Om dettabara mönsteransträngningar för undgå skatt,att om ges.en

syftet med skatten uppnåtts.inom avfallsområdet haråterupprepas

7.4 Informativa styrmedel

informativa styrmedel7.4.1 Olika typer av

informationskampanjer,omfattar bl.a.informativa styrmedelBegreppet
dessa styrmedelutbildning. Flerainformationsmaterial, miljömärken och av
avfallshanteringfrånleda samhället dagenshar viktig roll det gällernär atten

produktionsförfarandenavfallssnålapräglat avfallsfria ochsamhällemot ett av
och kretsloppsanpassade varor.

formertill samtligaInformation i olika former nödvändigt komplementär ett
miljöskyddsarbetet.isolerad roll ihar ocksåstyrmedel, men enav
medelstora företaginformationstjänster för speciellt små ochUtvecklingen av

skall kunnasina begränsadeför dessa företag medmåsteär attett resurser
verksamhetaktivt miljöarbete. Förslag hur sådanutveckla självständigtett om

8 diskuteras i bilaga 4.i kapitelskall kunna byggas samtupp ges

skall fåstyrmedel samhälletUtbildning och forskning andra centralaär om en
fortsattlångsiktigt utveckling. Behovetmöjlighet uppnå hållbaratt av enen

i princip samtliga intressenterhar betonatsstark insats på detta område av
i med.utredningen har varit kontaktinom avfallshanteringsområdet som

bidraget tillutredningen varit finna styrmedelspeciell vikt för harAv att som
följaktligen ikemikalier i ochminska inslaget miljöfarligaatt varornaav

miljövarudeklarationen centraltavfallet. detta sammanhangetI är styr-ett
medel.

7.4.2 Miljövarudeklarationer

i utsträckning kunskap huroch designers saknarDagens konstruktörer stor om
konstruktions-olikamiljöegenskaper kommer påverkasprodukternas att av

tillräckligadock intelösningar. Utbildning och information lär ensamma vara
riktning miljöanpassade Detför förändring imedel säkra motatt varor.meren
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krävs direktaockså styrmedel säkerställer miljöegenskapema hosattmer som
produkterna tilldelas vikt producentema.störreen av

Miljövarudeklarationen MVD bygger på princip ipå stort setten som samma
har uttryckts flerasätt länders miljömyndigheter, nämligen principen attav

producenten innan produktionen påbörjas skall vilkavetaav en vara
miljöeffekter förknippadeär med och speciellt hur den skallsom varan
omhändertagas den uttjänt.när Kopplat till sådan princip bör detär en
rimligtvis finnasockså krav denna vetskap leder till konsekventett att ettom
handlande. För uppfylla detta krav måste kunskapatt varansom
miljöegenskaper förmedlas till aktörerde kommer i kontakt medsom varan
under dess livscykel fattaså de kan rationella beslut och handskas medatt
produkten på riktigt såväl under dess användartidsätt dennär ärett som
uttjänt.

Regeringen uppdrog 1987 Naturvårdsverket utvärdera erfarenheterna inomatt
avfalls- och återvinningsomrädet studera de tekniska ekonomiskaochsamt
förutsättningarna för ökad återvinning och andra åtgärder inom avfalls- ochen
återvinningsområdet. Frågan miljövarudeklarationer infördes i sambandom
med denna utredning i underlagsrapporten Om avfallsstyrd produkt-en

12utveckling 1988.på våren

miljövarudeklarationEn MVD den beskrivits i Omär avfallsstyrdsom en
produktutveckling skriftlig redogörelse för de miljösynvinkel väsentligaen ur
karakteristika förknippadeär med produkt. En miljövarudeklarationssom en
utformning måste för varje iprodukt, vilket lämpligen skertypanpassas av
samarbete mellan berörd industri myndigheterna.och Vissa draggenerella
föreslås dock för de flesta produkter. Entypervara gemensamma av
fullständig miljövarudeklaration MVD enligtbör innehålla:rapporten

En förteckning alla miljörelevantaöver produkten innehåller.ämnen0 som

En redogörelse för de miljösynpunkt väsentliga produktionsstegen.0 ur

En redogörelse för produktens omhändertagande den uttjänt ochnär är0
speciellt de tekniska, ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna att
återanvända och återvinna produkten och dess förpackning. Dessutomatt
bör hur produkten uppför sig vid de vanliga avfalls-anges
behandlingsmetodema deponering, förbränning och kompostering.som

För produkter bör miljövarudeklaration MVD dessutomsammansattamer en
innehålla:

demonterings-skrotningsanvisning och reparationsdeklaration.0 en en

HuisinghBackman Lidgren Lindhqvist avfallsstyrdM, D, K OmT12 en
produktutveckling, SNV 3487, 1988.rapport
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Naturvårdsverket den1988 MVDkonstaterade att man somgergenom en
förkan behövasåtgärdervidta demöjlighetanvänder god attatt somvaran en
självapåpekadeManskall kasseras.undvika miljöstömingar när attt.ex. varan

heltproducenten på sätttilllederutarbeta MVD annatettattattprocessen en
iegenskapermiljörelaterade ävenmedvetandegörstidigareän om varans

denna.MVDmedavfallsledet och ansåg största nyttanatt var
denregeringen skullesammanfattningsvisföreslogNaturvårdsverket att ge

utökadmiljömärkningen,positivadå utredde densärskilde utredare, ettsom
miljövarudeklarationer.medfråganuppdrag också utreda ett systematt om

i sambandmiljövarudeklarationerbehandladeenergidepartementetMiljö- och
åtgärderde1990. konstaterade blandbudgetpropositionen Manmed att som

bl.a.starkarehävdasproducentansvaretvidtasbehöver är att genom
miljövarudeklarationer. beskrevsMiljövarudeklarationenutvecklandet av

miljörelateradesammanfatta deformför i skriftligmodell attsom en
miljövarudeklarationpåpekadeManegenskaperna hos gesgenom enen vara.

undvikaförvidta åtgärdersignalanvänderden attattensom varan
enligtmiljövarudeklarationen bör,Avmiljöstömingar kasseras.när varan

och dessframgå bl.a. demiljödepartementet, varanprocesser som
förbetydelsekan hadebeståndsdelar har genomgått, varansom

egenskaper. propositioneniDepartementschefen uttrycktemiljöpåverkande
utformningenutredaförslag uppdragsin återkomma medavsikt attatt ett om

miljövarudeklarationer.av

miljövarudeklarationeravfalls- ellerkretsloppspropositionen framhållesI att
utvalda produktgrupper.början vissastegvis med förbör införas

vilkabedömninginnehållapropositionenDeklarationerna enligtbör aven
avfallsledet,och ianvändningenfå undermiljökonsekvenser kanvaran

återvinnings-deklarationför bör hanterasanvisningar hur den samt av
viddepartementschefenaviseradeanledning häravmöjligheterna. Med att ett

ii uppdragNaturvårdsverkettillfälle föreslå regeringen attatt gesenare
med dennaförslagindustrin utarbetamyndigheter ochsamråd med berörda

16inriktning.

miljöbalk.arbetet medunderMiljövarudeklarationer har behandlatsäven en ny
införasmiljövarudeklarationer böravfalls- ellerutredningenI påpekas att

Deklarationerna börvissastegvis med början för utvalda varugrupper.
avfallsledet,få ikanvilka miljökonsekvenserinnehålla bedömning varanen av

1988.Naturvårdsverket Avfallet miljön,och
16, 28.198990, bil.16 budgetpropositionen,Bilaga till s.prop.
16, 45.198990, bil.16 budgetpropositionen,Bilaga till s.prop.

kretsloppsanpassadriktlinjer för199293:l80Regeringens proposition enom
samhällsutveckling 99.
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anvisningar för hur den bör hanteras deklaration återvinnings-samt av
möjligheterna. Energiåtgång och andra miljöpåverkande faktorer vid
användningen kan också ingå i sådan redovisning. föreslårMan atten

förslag.Naturvårdsverket får i uppgift framatt ta ett

Flera företrädare för näringslivet, inklusive Industriförbundet, har siguttryckt
positivt miljövarudeklarationer och vissa i riktningåtgärder motom
utvecklingen miljövarudeklarationer har vidtagits i enskilda företag.av

Göteborgs kommun ägnar betydande uppmärksamhet åt miljöfrågor i samband
med upphandling tjänster.och Unikt för kommunen vidär allattav varor man
upphandling använder sig miljövarudeklaration fyllasskall i detav en som av
säljande företaget. I miljövarudeklarationen efterfrågas, förutom uppgifter om
tillverkareleverantör och ursprungsland, följande uppgifter:

Miljökriterier; dvs. uppfyller eventuella kriterier fastställda0 varan av
Naturskyddsföreningen,

Kemikalieinnehåll; deklareras skall innehåller ämnen är0 om varan som
miljöfarliga. För miljöfarlighetenavgöra bifogas bilaga byggeratt en som
på beslutade och föreslagna gränsvärden inom främst OECD- och EG-
samarbetena.

Uppgifter tillverkningsanläggning; förutom uppgifter anläggningen0 om om
tillståndspliktiganmälningspliktigär begärs uppgift någon ämnenaom av

på bifogad kemikalielista har vid tillverkningen.använts Den bifogadeen
kemikalielistan är sammanställning de ämnenen av som
Kemikalieinspektionen har särskilt skadlig inverkan miljönpåanser en
40-listan, 10-listan och begränsningsuppdraget.

Uppgifter förpackningen; förpackningsmaterial i inner-, och0 ytter-om
transportemballage, uppgifter förpackningen återanvändbar,ärsamt om
återvinningsbar, på vilket densätt nedbrytbar,är den tillverkadärom av
återvunnet material och den blir miljöfarligt avfall.om

Avfallsrelaterad information; kan återanvändas eller återvinnas,0 om varan
tillverkadär återvunnet material, hur är nedbrytbarom varan av varan

och blir till miljöfarligt avfall.om varan

Avfallshanteringsanvisningar; hur respektive förpackningen bör0 varan
hanteras avfall. Specifikt efterfrågas finnsdet eller planeras försom om

för restprodukter eller förpackningsmaterial.retursystem

Miljövarudeklarationer har således, allt sedan först 1988,de föreslogs
framförts lämplig form för överföring informationsom en av om varornas

Miljöbalk, 1993:27.SOU
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tillfällenflertalviduppfattningdennaTrotsmiljörelaterade egenskaper. ettatt
förföreträdareoch olikamyndigheterregering,såvälhar upprepats av

till kommun.begränsadfortfarandetillämpningennäringslivet är en

olikaflertalstyrmedel påverkakunnamiljövarudeklaration skulleEn ettsom
underolika aktörernamedvetandegöra deviktigaste funktionen ärDensätt. att

draoch detta sättpåmiljöegenskaperproduktensproduktutvecklingsfasen om
konstruktion.produktsförändraunika förmågaproducentens attnytta enav

miljörelevantaför deriskenminskarGenom formalisera denna attatt process
utnyttjas denprioritet. Iställetunderordnadhelttilldelas storaegenskaperna en

beaktainte enbartproduktutveckling tillkännetecknarkreativitet attsom
funktionsduglighet,färg,form,produktionshastighet,pris,egenskaper som

väsentligamiljöpåverkanför produktensdehållbarhet, ävenetc., utan
egenskaperna.

kaninformationmyndigheternatillmiljövarudeklaration ocksåEn somger
förklaraförstå ochMöjligheternaplanering och analys.föranvändas att

fannsdetväsentligt bättreskulle blimiljöområdetorsakssammanhang inom om
miljövarudeklarationssystemväl utbyggtinformationtillgång till den ettsom

erbjuder.

intestrukturkomplexautformas meddenMiljövarudeklarationen är enom
miljöproduktinformationform forlämplig för direkt utgöraspeciellt att en

formi dennadäremotärriktad andelen konsumenter,till den stora enmen
omfattandeinformation. Enkonsumentanpassadutmärkt källa för mermer

företag,inköpsfunktioner iförnödvändiginformation ocksåkan vara
ocksåkonsumentorganisationer kan detmiljö-m.fl. För ochkommuner vara

informations-detaljeradebedöma dennamöjligt och relevant att mer
sammanställning.

studie genomfördesmiljöfrågorochupphandlings-samband medl enaven
besvarade62myndighetsorganisationer. stycken128tillenkätundersökning

30 00026 med än45 varavkommunerenkäten. Av dessa st mervar
2 statligaregionalamyndigheter och8 statligainvånare, 7 landsting, centrala

intresseorganisationemasundersöktefrågorna i enkätenmyndigheter. En av
7.1.återfinns i figursammanställningEnför miljövarudeklarationer. svarenav

18 miljöUpphandling ochm.fl.NäslundMalmquist DBackman U,M, Larsson en-
1993.93:05, Lund,helhetssyn, Rapport
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Figur 7.1 Enkåtsvar på frågan: Skulle obligatorisk miljövarudeklaration MVD, dvs.en
skriftlig redogörelse för miljöegenskaper, användbaren varans vara som

underlag för beslut

En del de svarande har valt specificera för vilkaäven de skulleattav varor
önska miljövarudeklaration MVD. flestaDe dessa vill förha sådanaen av
alla speciellt för färger och kemikalier. Dessatyper av varor men papper, svar
är utmärkt illustration till det behov relevant miljöinformation finnsen av som
hos många inköpsfunktionema vid många organisationer.större

Miljövarudeklarationen utesluter inte andra former miljöinriktadav
produktinformation kan i sina olika utformningar närmastutan ettses som
övergripande begrepp inom sig kan inrymma speciellt utformadsom
miljöinformation. Olika miljömärkningssystem betraktas lämpligen påtyper av
detta vis.

Med tanke depå uppenbara begränsningar miljömärkning ochsom
livscykelanalyser verkar förknippade med, förefaller det väl värt attvara vara
införa miljövarudeklarationer. Rent allmänt kan konstateras a+7HMVD-systemt
visa förutsättningar mellan olika förmedla informationatt parter om
miljöegenskaperna hos på sådant utvecklingsättett att moten vara en mer
miljöanpassad produktutveckling skulle stimuleras.
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ÖVERVÄGAN FÖRSLAG8 OCHDEN,

KONSEKVENSER

8.1 Som del i helheten en

Utgångspunkten för utredningens överväganden förslag har varitoch att
förslagens konsekvenser ytterligareskall innebära samhälletatt tar steg mot en
kretsloppsanpassning inom för långsiktigt utveckling.hållbarramen en

Det naturligtvis viktigt informationssignaler,är de redan vidtagnaatt som
åtgärder upphov till, i form uppmaningen minska avfalls-t.ex. attger av
mängdema, källsortera produkternas hela livscykel frånbeaktamera, vaggan
till graven, minska avfallets farlighet inte motverkas utanosv. snarare
förstärks utredningens förslag.av

Det tveklöstär så insikten nödvändig hållning till utnyttjandetändradatt om en
våra och påverkan på miljö har vuxit sig ivår starknaturresurser yttre storaav

delar samhället. Utöver miljömyndighetema och olika miljögrupper har påav
år viktiga tillkommit i miljöarbetet, nämligen industrin ochpartnerssenare

breda konsumentgrupper. En naturlig fråga, denna självfalletbakgrund, ärmot
samhället, åtgärder förlängt producentansvar,utöver kostnads-typom

ansvarsprincip för förorenare och differentierade avfallstaxor verkligen
behöver vidtaga ytterligare specialinriktade avfall föråtgärder emot styraatt
utvecklingen i riktning. Utredningens frågan ytterligarerätt på äreget attsvar

samhällsperspektivlåtgärder aktuella iär det, bredare önskvärtärett attom ,
försäkra sig inom tioårsperiod, avfall kraftigtmängden kommeratt, attom en
minska.

Avfallsproduktion uppfattas slöserimånga med ochett naturresurserav som
oacceptabelt påverka miljö. börjarsätt vår Enett att yttresom process som

med mödosamt letar bearbetar, och omformaratt transporterarman upp,
råvaror till färdiga produkter och slutar med under kort periodattsom man en
använder den förädlade i formråvaran produkter för sedan lägga den påattav

deponi, kan självfallet, för många människor, verka stå i strid meden en
allmänt accepterad hushållningsprincip. oförädladeAtt råvarorgräva ochupp

förädladegräva förefaller inte strategindel hållbarmotner vara en av en
utveckling.

1 vidareSe avsnitt 8.4.
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Utgångspunkter för överväganden8.2

utredningenframtidsperspektivochinformation nulägeUtöver den somom
kunskapsbasen byggtsolika intressegrupper har ävenerhållit via kontakt med

skildainomerfarenheterinhemska utländskadel såvälatt ta somgenom avupp
avfallsproduktionen. I alltmerriktadebäring åtgärderområden med på mot en

ocherfarenheternainte minst de utländskainternationaliserad värld har
omständigheternai minnetskall hållabetydelseplanerna även attstor om man

överföringen långtgående slutsatserskildai olika länder kan så att avvara
undvikas.mellan länder bör

inomdet varit intressemed utredningens förslag harInför arbetet att noteraav
enighet såväl nationelltfunnits påfallandevilka problemområden det som

internationellt.

det tveklösthuvudfrågan rörande avfallsproduktionens storlek ärgällerNär det
avfall skallenighet mängdeni totaldet råder detså närmaste attatt omen

mål.övergripandeavfallspolitik ingår dettaminskas. I EU:s ettt.ex. som
miljön,minskningen mängden, förråder vadSamma konsensus avser av

fördelaktigabefinner sig således i deni Utredningenskadliga ämnen varor.
olikamålkonfliktövergripande mellansituationen det inte råder någonatt

och andraheller mellan vårt landinom vårt samhälle och ossgrupper
därför riktasgivna och intresset kanMålennärstående länder. motsynes vara

medlen nå dessa mål.att

utbildning,information, demon-bl.a. bristen påHinder nå dessa mål äratt
medelstorainriktade små ochstrationsanläggningar och forskning främst mot

inomsamstämmighet ävenfinns mycketföretags avfallsproblem. Det storen
önskaråtgärdasnödvändigheten dessa hinder måsteEU att enom manom av

snabb måluppfyllelse.

ifall kostnaderna för lämnaenighetVidare de det rådersåär attattatt stor om
källsortering ochtill ökaddetta leda delsavfall ökar kommer attosorterat en

mindre huruvida detenighetenminskad avfallsproduktion. Däremotdels ären
ellerkostnadsökning avfallsskattdennalämpligt åstadkommaär att genom en

flestanaturligtvis sin grund i desjälvklara oenighet harej. Denna att som
motståndare tillavfallsskatt,kostnadsökning, ärskulle drabbas genom enav en

motståndare till de flestakostnadsökning på ärdenna sättsamma som man
omställningenighetråder detandra kostnadsökningar. Däremot attstor enom

innehållerminskad avfallsproduktion, dessutomkraftigtmot ensomen
omställningsmoment måstetid dåminskad mängd farliga mångaämnen, tar

inom bl.a. industrin.fasas in i den reguljära verksamheten

första finnsenighet. För detföreligger bredInom ytterligare två områden en
ändringarbl.a.på skildauttalat önskemål samhället, sätt,ett att avgenom
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och riktlinjer, skall materialåtervunnet ökad marknadsmöjlighet.normer ge en
För det andra brott lagar, omgärdar avfallshanteringen, iatt motanses som
alltför liten straffet förgrad upptäcks och så sker lindrigt.när är

Som utgångspunkt för utredningens förslagöverväganden och ligger också det
faktum utredningen funnit det föga meningsfullt framlägga ofinansieradeatt att
förslag. Detta innebär inte intäkternanågot krav på till statskassan, till följdatt

utredningens förslag, bör lika med utgifterna för dessa förslag. Det börav vara
istället tolkas intäkterna minstså måste utgifterna.att motsvarasom
Miljöskatter, syfte föra utvecklingen iär bestämd riktning, ärattvars en om
och de inkommer till statskassan betrakta vilken inkomstnär helstatt som som
och måste självfallet inte förhand kopplas till miljöutgift.på någon bestämd

Utredningen har valt fyra olika alternativ s.k. avfallsskatt,grönatt presentera
s.k. avfallsavgift, deponiskatt nettodeponiskattgrön vad skattersamt avser
respektive avgifter avfall. Samtligapå alternativ syftar till öka kostnadernaatt
för producera avfall. ochVart dessa alternativ har sina för- ochatt ett av
nackdelar jämfört övrigamed de alternativen. Det utredningens uppfattningär

regeringen, först efter genomförd remissomgång, till riksdagen böratt en
föreslå alternativen vilket i sin bör kombineras de övriga förslagmedett turav

Ävenutredningen framlägger. utredningen valt erbjuda skatte-attsom om en
och avgiftsmeny väsentligtär det påpeka utredningens förslag syftar tillatt att

skapa styrmedelspaket där val endast tillför komponentatt ett ett ur menyn en
till detta paket.

Slutligen har det varit utredningens ambition framlägga förslag inteatt som
leder till onödig byråkrati sig hos de vilka direkt omfattas förslagenen vare av
eller vilkade ska administrerapå något dessa förslag.sätt

Överväganden8.3 förslagoch

8.3.1 Förslag s.k. avfallsskatt alternativt s.k. avfallsavgiftgrön grönom

För nå målet minska avfallsproduktionen anvisar utredningenatt att att ett av
flera styrmedel kan användas skatt ökar kostnaderna förärsom en som
omhändertagande avfall. Vid konstruktion skatten har utredningenav av
försökt följa krav miljöskatterde på framförts i budgetpropositionensom
l993 1994:100. Dessa krav har tidigare refererats 2.4.4.i avsnitt I samma
proposition understryks också vikten miljöskatter inte leder till någonattav
total ökning skattetrycket. Utredningen inte sistnämnda någotav ser som
egentligt problem i meningenden inbetaldaeventuella avfallsskatter tillatt
statskassan väl kan täckas utgifter för riktadeåtgärder kollektivmotav samma

inbetalt nämnda skatter.som
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endastföreslås dennaadministreraenkelsyfte skattenI tas utgöra attattatt
deponering. Skattenslutgiltigmedskatt i sambandviktrelaterad uttassom en

ellerdrivs kommunaldessa ideponiertillståndspliktigavid alla oavsett om
avfall deponeras.vilkenregi med få undantag,privat och, oavsett typ somav

undantagz inerta, deavfallsfraktionerna ärRiktmärket för nämnda är attatt
för enbartupplagpåmaterial, de deponerasinnehåller organiskt separatettatt

förebyggaskanderas uppkomstmaterialfraktiondenna attsamt p.g.a.
material närinert härsammansättning. Mednaturligaråvaromas sommenas

kemisk ellersignifikant fysisk,inte undergår någoni upplagdet deponeras ett
kan ocksåUndantaglakningsbenäget.biologisk omvandling och är varasom

synnerliga ekonomiska skäl.föreliggeraktuellt detom

lagens Ävengruvindustrin.anrikningssand frånochgråbergundantagesI torrt
tidigareinte uppfyllerundantagdessautredningen medvetenär attomom

föreliggeruppfattning detutredningensdetmiljökrav fullt så ärnämnda attut
skäl för undantagen.synnerliga ekonomiska

tillförsinertajord ellerför sand,Undantag ävengörs massor somgrus,
täckning, underför utfyllnad ellersjälvständiga mängderskattskyldig i rena

sandkanbetalning krävs. Dettaförutsättning det t.ex.utan attatt mottags vara
lakningsbenäget.gjuteriindustrin intefrån ärsom

0,6%beloppföreslåsindexreglerad,Skatten, är ettmotsvara om avsom
avfall4 200cirkavilket i dagslägetaktuellt basbelopp motsvarartonper ,

avfallförföreslås skatten,avfallsproducenterlikställa olikakronor. För att
2,4%5deponering,avfallsförbränningsanläggning tillfrångår avvarasom

övrigt lika,iinnebär två,avfall. Dettaaktuellt basbelopp atttonper

deponierklassningutredningenNaturvårdsverket har uppmärksammat att aven nyom
utredningensklassning kommerutarbetande. Om dennaunder motsvaraär att

innehållerinerta, deavfallsfraktionernanämligen ärriktmärke för undantag, attatt
dennaupplag för enbartpåorganiskt material, de deponeras ett separatatt

naturligaråvaromasförebyggaskanmaterialfraktion uppkomstderassamt att g.a.
generellaför definitionaktuellklassningensammansättning, denkan avenvaranya

fraktioneraktuella fördefinition enbartUndantag kan med dennaundantag. renavara
industriavfall.branschspeciñktav

3 kapitelSe
bedömninguträkningingen särskild ärbelopp ñnnsBakom detta utan somen

skattenivå iutredningen stöd förgivitNaturvårdsverket har dockutredningen gjort. en
förmerkostnadentillhänvisning bl.a.storleksordning. medDettadenna att

jämfört medfraktionkällsortering i våt ochenergiutvinning baserad torr
tillhänvisarVidare SNV250 krförpackningsmaterialdeponering är attton.ca perav

150-300 kronordifferentierade äri de flesta kommuner med tondet taxor perca
avfall.brännbartavfalllämna ändyrare sorteratosorteratatt

bilaga 2.vidarei form aska. Seförbränning 25% kvarAvfall efter avcager
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avfallsavgiften dåhöjningungefäravfallsproducenter bör möta avsamma
avfallsproducentemai avfall denlämnardessa oavsettosorterat ena avom

sittlämnarandreoch denförbränningsanläggningtillsitt avfalllämnar en
deponi.tilldirekt en

avfallsproduktionensjälvapåverkaåtgärder,förebyggandeviamåletDå är att,
erhålleravfallsproducentenrimligtdet såledesmåste sammaattanses som

ärvilken kommuniavgiftshöjningi formstyrsignal t.ex. manoavsettav
lokaliserad.

företaghushåll,såsomavfallsproducenterlikställa allaytterligaresyfteI att
avdragsgillinteskattenföreslåsföretagsformerolikamed envaraosv.

kostnad.

Grön avfallsskatt

analogi mediskattekonstruktionunderlag förnämnda kanhittillsDet enge
härifrånemellertid angelägenUtredningen ärmiljöskatter. attbefintligamånga

avfallsskatt.s.k.principerna för grönoch utvecklavidaregå en

utgångspunkter:följandebyggeravfallsskattförslag grönVårt om en

ökadavfallsproduktiontill minskadavfall leder samtpåEn skatt en0
uppkommer.ändåavfalldetkällsortering somav

möjlig undankommaskall attavfallskattstyrande attEn genomvara0
avfallsproduktionen.minska

upphovdessaoch beteenden såolikatid attDet systematt gertar anpassa0
avfallsproduktion.mindretill en

kanavfall till avfallsråvara,produceratredanOmvandling somav0
skall premieras.produkter,ochianvändas processer

inbegripalåta skattekonstruktionenbl.a.tillgodosespunkter attDessa genom
avfalls-hosincitamentvilken skapar starkaåterbetalningsmöjlighet,en

medi enlighetförbrännings- deponiägare,hos ochproducenter attsamt agera
Återbetalnings-målsättningarna.regering riksdag fastlagdaochde av

återbetalasskallmotsvarande skatteninbetaltmöjligheten innebär beloppatt
ochdeponeringsanläggningensjuårsperiod utförs frånavfallet inom enom

enligtprodukt,elleravfallsråvara igodkänd någonanvänds processsom
Naturvårdsverket.riktlinjer angivna av

inbetalasskattenmotsvarandeutredningentekniskt föreslår beloppRent att ett
hosmiljökontoräntelöstkopplatdeponeringsanläggningtill för varjeett

Deponiägaren måstekalenderår.för varjekontoriksbanken, där upprättasett
tilldeponifrånavfall utförsfrån det äldsta kontotalltid lyfta närpengar

sju gamlaåränärInnestående medel på kontoanvändning.godkänd mersom
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tillkommer statskassan. En deponeringsanläggning skall inte kunna erhålla
återbetalning med inbetaltän belopp. Däremot utredningenmer attanser
restitutionen bör ske deponiägaren utför avfall, dettaatt äroavsettgenom om

Återbetalninginvägt före eller efter skattens ikraftträdande. alltidsker med
0,6% aktuellt basbelopp avfall.tonav per

Föreliggande förslag s.k. avfallsskattgrön har alltså den egenhetenom en att
den dels minskad avfallsproduktion och delsstyr ökadmot styr mot en
användning det avfall skatten produceras.trotsav som

Dessutom är skatten så konstruerad deponiägare i samråd i förstamed handatt
industriella6 avfallsproducenter7 rimlig tid för utveckla metoderatt attges en
omvandla avfall till avfallsråvaror skapa marknader härför. Församt att att
möjliggöra detta kommer, utredningen, olika avfallslag i mycket högretror
grad iän dag hållas åtskilda på deponeringsanläggningarna.att Skattens
konstruktion innehåller tidsmässigt rimlig omställnings- ochen
utvecklingsperiod vilket, enligt utredningen, den miljöaktiva delenav av
industrin bör kunna uppfattas möjlighet än hot.ettsom en snarare

Beroende på regeringen beviljar ytterligare undantag från skatteplikt närom
skatten införs den omedelbara reaktionen på denna kommersamt visstett
belopp insättas, det första beskattningsåret, på de olikaatt deponiägamas
miljökonto. Utredningen finner skäl inga omfattande undantagatt tro att om
från skatteplikten införs kommer det inbetalda beloppet överstigaatt
2 miljarder kronor. Statens alternativränta på inbetalda medel kan användas för

täcka kostnaderna för de Övriga förslagatt utredningen lägger.som

Det kan självfallet naturligt fråga sig det verkligen nödvändigtärattvara om
föreslagnamed miljökonton. Borde det inte istället räcka med återbetalaatt

medel i samband med avfall försvägs och från deponeringsanläggningatt ut
för godkänd användning. Utredningen har under hand kontaktat Riksbanken

inte några problem med administrera med olikaattsom ettser system
miljökonton eftersom har väl utbyggt, beprövat och datoriseratettman
administrativt Vidare gäller miljökontosystemetsystem. skaparatt en
tidsmässig på deponiägare söka lösningar för omvandla avfall tillatt attpress
avfallsråvara. Slutligen det såär miljökontosystemet efter sju år ochatt
därefter årligen definitivt på hur mycketett övergår tillger svar som
statskassan. Mot denna bakgrund har därför utredningen fastnat för modellen
med miljökonto.

Vad gäller hushållen återkommer vi i avsnitt 8.3.5.
Dessa kan i vissa fall också deponiägare.vara
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avfallsavgiftGrön

avfalls-utredningföreliggandetillkommittédirektiven attI enanges
styrmedelekonomiskaandraförhållande tillibedömasbeskattning måste även

avfallsområdet därför angelägetfinner detUtredningen ettinom att som.
avfallsavgift.s.k.föreslå grönavfallsskattenalternativ till den s.k. gröna en

väsentligtskatteförslaget medmedidentiskavgiftskonstruktion är ettDenna
intemedeldehänder medvadgällerundantagundantag. Detta somsom

i formöverförs till statskassani skattelösningenochåterbetalas en renavsom
tillmedel i ställetöverförs dessaavfallsavgiftförslaget tillI grönskatt. en

idärvidfond kommertill dennainbetalningarnapåmiljöfond. Storleken att,
lösa.återståravfallsproblemdestorleken påviss spegla attmån, som

problemdessaför underlättadärför användaskunnaFondmedel bör attatt
löses.

skattenavgiftenföljdtillkostnadendenbygger påFörslagen extraatt somav
dynamiska effektermedföradeponering kommeravfallet vidpåläggs att p.g.a.

förhandmöjligtsjälvfallet inte påskatte-avgiftskonstruktionen. Det är att
sådankonsekvensernaframtidaexaktasig dekunna uttala enavom mer

innovationshöjd imedinnovation högframtidaSå kan ettkonstruktion. t.ex. en
Ävensitt avfall.handviss branschförförutsättningarnaslag ändra att ta omen

följdtilldynamiska effekternadeutredningen övertygadär att avomom
enskilda falleti detpåtagliga, kan detskatte-avgiftsförslaget kommer att vara

redogjortsSomavfallsproduktionen.minskasvårigheterändå uppstå att
skattavgiftfrån påvarför undantagtillhuvudskältidigare föreligger det två
det andra ärmiljöbetingat medanförstavisst avfall kan Det ärgöras.

härfelbeslut deneventuelladefångaekonomiskt betingat. För att somupp
enligt utredningentill bör ävenkan upphovavgiftslösningföreslagna ge

ellermiljöbetingaderestitutiontillanvändasfonderade medel kunna om
avfallsproducent ellerdeninnebärföreligger. Dettaekonomiska skäl att

tillavgift tvingasfrånalternativt befrielserestitutiondeponiägare önskarsom
deförredogörelsebör innehållavilka ocksåövertygande faktaframläggaatt en

alternativt dessavfallsproduktionenför minskagjortsansträngningar attsom
miljöpåverkan.

fördelendenavfallsavgift harmening s.k. grönutredningensDet är att en
förmedelavgiftsalternativet dels skaparavfallsskatt,framför s.k. grön atten

mekanisminbyggdoch dels haravfallsproblemuppkomnalösaatt somen
korrigeringarnödvändigadei efterhand göraförutsättningarskapar att av

gälla.varje tidpunkt börvilka vidundantagexakt som

1993:68 bilaga l.kommittédirektiv seSidan i4
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Sammantaget innebär ovanstående utredningen alternativ till s.k.att ettsom en
grön avfallsskatt föreslår s.k. avfallsavgift.grön Den redovisadeen
miljöfonden bör inrättas med brett främstastyrelse,snarast sammansatten vars
arbetsuppgifter rekommenderaär regeringen förändring vad undantagatt avser
för sådant avfall inte skall påföras avgift, återbetalning inbetaldasom av
avgifter då särskilda skäl föreligger i övrigt förslag till användningsamt av
fonderade medel. Förutom nämnda arbetsuppgifter kan miljöfonden ävenovan

resurssparkommitténs9remissorganutgöra vad anslagsframställan.avser

För förslagens lagtekniska utformning kapitelmer se

8.3.2 Förslag deponiskatt alternativt nettodeponiskattom

Deponiskatt

Självfallet detär så regeringen finner skattetekniska elleratt andra skälattom
talar för enklare ålägga avfallsproduktionsättett pålaga, deänatt en ovan
nämnda skatte- och avgiftskonstruktionema kan erbjuda, kanså detta
åstadkommas renodlad deponiskatt. I princip kan sådangenom en en
konstrueras med utgångspunkt från tidigarede beskrivna skatte- avgifts-och
förslagen inbetalda medel, istället för på miljökonto,att sättas gåratt ettgenom
direkt till statskassan i form skatt. Detta innebär återbetalningnågonattav en
inte medges, inbetalt belopp vid invägning avfallutan tillikaatt ärav
skattebeloppet.

Det är angeläget påpeka deponiskatt detta slag, inteatt att en av ger
avfallsproducenten förbrännings- och deponiägare några tidsramar församt att
bearbeta redan uppkommet och invägt avfall, så skatten skulle kunnaatt
reduceras.

Nettodeponiskatt

Ett ökat incitament i den nämnda riktningen skulle kunna uppnås, skattenom
baseras på de under viss tidsperiod nettoinvägda avfallsmängdema. Detta ären

fallet i Danmark, där skatt utgår kvartalsvist.ex. för de avfallsmängder som
in förvägts deponering eller förbränning, minskat med de mängder vägtssom

under tidsperiod. Rent skatteteknisktut det inget hindermöter dennasamma att
tidsram utsträcks till år. Detta till skulle emellertidt.ex. ett trots
skattekonstruktionen inte tillfredsställa de utgångspunkter på vilka utredningen
baserat de tidigare förslagen. I synnerhet gäller detta den kontinuerliga
drivkraft och dynamik dessa förslag tillför, den tidsperiodattsom genom
under vilken kompensation för utvägda mängder medges, mycketär så längre.

° vidareSe avsnitt 8.3.3.
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viddennettodeponiskatt är att enochdeponiskattmellanSkillnaden
innebärDetta atttillväxt.deponisendastbeskattasnettodeponibeskattning en

gröns.k.ochnettodeponibeskattningmellanlikhet enklardet finns en
skattmedbeläggsinteavfallutvägtmeningeni denavfallsskatt-avgift att

absolutdockgällernettodeponibeskattning att enavgift. Förrespektive
skattinbetaldredantilllederinteår attvisstdeponiminskning ettenav

blirnettodeponibeskattningenmednackdelDennadeponiägaren.tillåterbetalas
Någotdeponi.tillavfalltillföraslutarfall eni dettydligareännu man

vadinte attdåföreliggerbeskattning, avsertidigareincitament, p.g.a.
industri-förminstInteavfallsråvaror.tillavfallinvägtredanomvandla

klardettamellanlagring, ärkaraktären endeponering harvissdeponier, där av
nackdel.

gällervadenkelhet attderasfördel ärstörstadeponiskatternasbeskrivnaDe
möjligheternaökade attdehärmed ävenochmängderskattpliktigafastslå

förfördelfinanspolitiskahuvudsakiDennaskatteintäkter.förutsäga statens
ekonomisktutgöraomfattning sägas ettmotsvarandeiemellertidkanstaten

förutsträckning änI högrebetala.tvingasdeellerför denproblem som
medfördeponiskattemaeftersomfallet,såkanförslagredovisadetidigare vara

belastning.ekonomiskoåterkalleligochomedelbaren mera
detinomproblemkunnahandförstaitorde genererasagdaDet

före-syfteiförsiktighetsmått, attMöjligaavfallsområdet.branschspecifika
effekterarbetsmarknadspolitiskaochstrukturomvandlings-oönskadebygga

skulle kunnaavfallsproduktion,högmed vara:branscherinom

höjassuccessivtförnivåinledningsvis låg attpåskattenivån sättesAtt en
förväntas.kanstyreffekterpåtagliganivå därtill meraen

för skattenbeslutstidpunktmellaninförstidsmarginaltilltagenväl2. Att en
ikraftträdande.och dess

industriavfall.branschspecifiktförgörsundantaggenerelltAtt ett
såsubstituerbara attdelvis ärpunkternanämndadekonstateraskanDet att

punktmedkan ersättaspunktmedkombinationieventuelltpunkt

rättviseaspekter ettgrundläggande emottalarmeningutredningensEnligt
verkligtde storahushåll ochdrabbarhuvudsaki gersomskattesystem som

inommålenmiljöpolitiskaskattebefrielse. Degenerellavfallsproducenterna en
sigsamhället avsägeruppnåskunnasvårligentordeavfallsområdet om

dominerandedepåverkaförstyrmedelekonomiska attutnyttjamöjligheten att
jämförbartdärmedochhushållsavfallenbartbeskattningEnavfallsflödena. av

innebäramening,utredningensenligt enocksåskulleindustriavfall
avfall.på dennafokuseringotillfredsställande typ av
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Mot generella undantag för branschspecifikt industriavfallmera talar deäven
danska erfarenheterna icke skattebelägga industrideponier.att En överföringav

industri- och byggavfall från kommunala deponierav och förbrännings-
anläggningar till dessa industrideponier, medförde tidigare redovisats attsom

deponier.skattebasen utvidgades till samtliga

Av anförda skäl vill utredningen förordaovan eventuell deponiskattatt en
alternativt nettodeponiskatt, utgår från skattebas redovisats församma som
tidigare föreslagna gröna avfallsskatt-avgift. För förebygga uppkomstenatt av
oönskade följder inom de industrigrenar förstår produktionensom storaav
mängder branschspecifikt avfall, föreslås skattesatsen inledningsvisatt sättes
till 0,15% aktuellt basbelopp avfall. Av skäl tidigareton anförtsav per som
föreslås skattesatsen för avfall frånatt förbränning inledningsvis fastställs till
0,6% aktuellt basbelopp avfall.av tonper

Utöver det absoluta skattebeloppetatt höjs, kopplingen till basbeloppet,genom
medger skattekonstruktionen givetvis skatten kan ökas även i relativaatt tal,

de angivnaatt höjs.genom Utredningenprocentsatserna vill i detta
sammanhang understryka vikten sådana höjningar i god tidatt aviseras förav

berörda nödvändigatt tid förparter teknikge och beteendeatt till deanpassa
ändrade relativprisema.

För förslagens lagtekniska utformning kapitelmer se

8.3.3 Förslag resurssparkommittéom

Som påtalats tidigare har utredningen konstaterat det föreligger radatt en
hinder för målet, kraftigatt reduktion avfallsproduktionenen dessav samt
farlighet, skall kunna nås snabbt. Dessa hinder finns i form för dåligav
information och utbildning, för goda föredömen i form demon-t.ex.av
strationsanläggningar eller framgångsrika företag och för lite specialinriktad
forskning. Det har också konstaterats dess hinder främstatt aktuellaär hos
små och medelstora företag.

För underlätta det nödvändigaatt systemskifte, måste komma till stånd,som
orienterat förebyggande åtgärdermot med minskad avfallsproduktion som
följd, är det angeläget höja den allmännaatt kunskapsnivån inom främst små
och medelstora företag. Detta kan självfallet ske på olika sätt med olika
intressenter inblandade, med olika tidsperspektiv med olikasamt resurs-
insatser. Det är naturligtvis rimligt med ständig kunskapsuppbyggnad hosen
dessa företag, utredningen har dock funnit det nödvändigt medmen kraftigen
engångsinsats för därigenom göraatt större kunskapslyft. Utöverett dennaatt
insats skall i tiden klart begränsad har utredningen funnitvara även det vara en

m vidareSe avsnitt 6.6.2 den danska avfallsavgiften.om
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aktuellabl.a.medsamrådi näraskekaninsatsdennafördelklar om
medrelationermycket närahardessaFörutombranschorganisationer. att

förfungerandeockså systemdehardessakunskaperochföretagberörda om
kunskapsöverföring.

i dennaaktiv rollmycketspelaÄven fårbranschorganisationerberörda enom
skapas.samordningsorgannågonmåste typkunskapshöjande avprocess

börtidsbegränsadeärinsatsernameningutredningens attdetEftersom är
skildaBlandhärför.upprättasmyndighetingensjälvfallet permanentny

förfastnatutredningen attharmöjliga, somärlösningar,organisatoriska som
s.k.denkommitté,inrättandet resursspar-föreslåorganisatorisk enavram

förebild.energisparkommitténmed bl.a.kommittén, som

rådgivningbl.a.energisparkommitténmotsvarande sätt genomPå som
verkaresurssparkommitténbörenergiresurser,medhushållninguppmuntrade

ocheffektivitetökadtillbidradärmedochmed råvaruresurserhushållningför
företag.medelstoraochsmåframför alltinomavfallsproduktionminskad

uppdragpågenomfördesenergisparanalyser avdeanalogi medI som
genomförandetstödjaresurssparkommittén avbörenergisparkommittén,

avfallsmimineringsanalyser11. dettapåpekarerfarenheter attSamstämmiga
itillvägagångssättsystematisktförsörjermiljöledningsverktyg, ettsom

hjälpmedeleffektivtförluster, äravfallsgenererande ettolikaåtgärdandet av
miljöskydds-förebyggandeomsättaharansvarigaoperativt attför ensom

handling.praktiskstrategi i

inbegriperhärbetydelsei den upp-Avfallsminimeringsanalyser, avses,som
avfalls-1990 årssåväliregeringenvilketmaterialbalanser,rättandet av

förordat. ocksåkanVerktygetkretsloppspropositioneniproposition som
eventuelltochformaliseradeinförandetgrund förtillfördel läggasmed merav

styrsystem handlingsprogrampolicy,inklusivemiljöarbetet,förcertifierade
avfalls-målinriktadlångsiktigsäkerställandeförrevisioner,och enav

insats.minimerande

beteckning. Synonymainternationellnordisk ellerenhetligingenharVerktyget
OpportunityMinimizationWasteAuditAssessment,engelska Wastepåbeteckningar är
förekommerNordenm.fl. IAuditAssesmentPreventionPollutionAuditAssessment,

Sverige,restproduktanalyselleravfallsanalysavfallsrevision,beteckningar som
NorgemiljøanalysetekniskDanmark,spildvurderingochrevisionmiljøteknisk

revisionsliknandeandraMiljörevision ochNielsen BM,Backmanvidarem.fl. Se
MinisterrådetsNordiskamiljöskyddsstrategiförebyggandeiverktyg en

1994:536.TemaNordpublikationsserie,
12 2.3.2.avsnittSe

7.2.3.avsnittSe
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Resurssparkommitténs arbete bör begränsas till fem Efterår. fyra dessa börav
dess arbete utvärderas, utsedd utvärderare, för klarläggastaten attav en av
huruvida det finns särskilda skäl för förlänga kommitténs iarbete någonatt
form. Kommittén bör ha mycket begränsat sekretariat vilket i samrådett nära
med bl.a. berörda branschorganisationer och myndigheter, främst
Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen Nutek, genomför följandesamt
aktiviteter:

fram information och utbildningsmaterial,tar0

genomför informations- och utbildningsinsatser,0

bidrar till godaatt exempel skapas satsningar på0 genom
demonstrationsprojekt i anslutning till faktiska företag,

initierar problemorienterad forskning i samråd med bl.a. MISTRA, AFR,0
Reforsk och SNV,

statistiskt följer avfallsproduktionens utveckling inom i första hand små0
och medelstora företag,

stödjer genomförandet avfallsminimeringsanalyser i små och0 av
medelstora företag med hjälp miljörådgivare.av

När det gäller resursåtgången för kommitténs arbete har utredningen funnit det
ändamålsenligt den tillsatta kommittén själv läggermest budgetförslagatt ett
i vanlig ordning måste prövas. Utredningen vill emellertid redansom nu

avisera femårsperiod,över bör det inteatt, sett uteslutas sådantatt etten
miljonerförslag hamnar på flertal hundraett

.

8.3.4 Förslag kretsloppsgarantiom

syfteI ytterligare minska avfallsproduktionen har i Sverigeatt liksom i antalett
producentansvarandra länder förlängt införts på vissaett För attvaror.

ytterligare stärka detta styrmedel vill utredningen, för vidare behandling av
Kretsloppsdelegationen, överföra förslag kretsloppsgaranti.ett om

Bakgrunden till förslaget följande: förär med lång livslängd finns detvaror en
viss risk den aktuella producenten alternativt importören inteatt längre finns
kvar på marknaden alternativt inte har ekonomiska möjligheter fullfölja sittatt
åtagande inom för förlängt producentansvar. Sistnämnda kan ha sinettramen

igrund det enskilda företaget inte kostnadsförtatt och medel förreserverat

14 Utredningen har låtit Sören Norrby, erfarenhetmed från bl.a. Energisparkommitténs
och Stiftelsen Håll Sverige Rent:s arbete, utarbeta aktivitets- och kostnadsförslag.ett

vidareSe bilaga 4.
vidareSe kapitel
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företagetaktuelladetharskettintesåNäråtaganden.framtidadessa
medsambandikostnadernadådagdentillframvinstersinaövervärderat

Naturligtvisuppkommer.producentansvarförlängtförinomåtaganden ramen aktuellablikankostnadervilka somavgörasäkerhetmedsvårt stordet attär
Dettatiden.ifram10-15 årliggeraktiviteterframtidadåfallsådanaisärskilt
olikabl.a.därochsituationermångapräglarförhållandeemellertid somettär
i dagmöjlighet attenskildesdenökaförtillgripits attförsäkringslösningar

kostnader.framtidaeventuellaförbetala
orimligainteunderdetpåpeka attangelägetdet attfunnitharUtredningen

dekankapitalvaraproducentför enavså attkan enförhållanden vara
producent-framtidafastlagtgenomföra ettförkostnaderna, attuppsamlade

Ettårsomsättning.samladeföretagetsöverstigaantal årvisstefter ettansvar, myndighetberördär attbeskrivitsnackdelar ovande somkomma runtsätt att acceptabelpåvisardenne enimportör attellerproducentaktuellavkräver
kretsloppsgarantiñnansieringslösning. sommarknadsanpassadeDenna

myndigheten attförsäkerhetökadinnebärframtvingas, enhärigenom
detinnebärSamtidigthålles.producentansvarförlängtöverenskommelsen om

framtidaförbetalakunnaförutom nuattimportören,ellerproducentenför
påmarknadslösning enfinnakanförmodligen endennaocksåkostnader, att
direktbliönskarinte attskälnågotföretagetåtertagningsaktivitet avom

i denna.inblandad
förslagetdriva omregeringen ovanattpåankommautredningenenligtbörDet

fas.operativiinkretsloppsgaranti meren

miljövarudeklarationspliktFörslag8.3.5 om
för atti samtämnenskadliga varornaanvändningenminska avsyfteI att

införandetutredningenföreslårproduktutvecklingmiljöanpassadstimulera en importörerochför tillverkare avmiljövarudeklarationspliktobligatoriskenav
marknaden.svenskadenpåvaror

innanproducentenprincipen attbyggerMVDMiljövarudeklarationen
ärmiljöeffekterVilka somskallpåbörjas vetaproduktionen varaenav ärdennäromhändertagasskalldenspeciellt hurochmedförknippade varan naturligtvismåstemiljöegenskaperinformationRelevant varansuttjänt. om

livscykeldessundermedkontakti varankommeraktörertill deförmedlas som
riktigtpåprodukten ettmedhandskasochbeslutrationellafattakandeså att

uttjänt.ärdennäranvändartiddessundersåväl somsätt
deförredogörelse urskriftligMVD ärMiljövarudeklarationen en

medförknippade vara.enärkarakteristiskaväsentliga sommiljösynvinkel

16 bilagavidareSe
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Deklarationens detaljerade utformning bör utformas Naturvårdsverket, ochav
innehålla:

En förteckning över alla0 miljörelevanta ämnen innehåller ochsom varan
har använts vid dess tillverkning.som Initialt föreslås ämnen finnsatt som

nämnda i någon 40-listan, 10-listan eller begränsningsuppdragetav skall
deklareras. Om något dessa ämnen har använts skallav exemplarett av
miljövarudeklarationen insändas till Naturvårdsverket.

Avfallshanteringsanvisningar;0 hur respektive förpackningenvaran bör
hanteras avfall, kan återanvändassom ellerom återvinnas,varan om

tillverkadär återvunnetvaran material,av är nedbrytbar ochom varan
omvandlas till miljöfarligtom varan avfall. För detta syfte skall deuppges

material utgör 10%änsom mer sammanlagda vikt,av varans samt
förpackningsmaterial i inner-, ochytter- transportemballage. Speciellt bör

hur produkten uppföranges sig vid de vanliga avfallsbehandlings-
metoderna deponering, förbränning ochsom kompostering.

Miljövarudeklarationen MVD skall för intresserade finnas tillgänglig för
distribution hos tillverkare och importörer.

Miljövarudeklarationsplikten skall gälla från 1 januari 1997.

8.3.6 Förslag till samråd rörande differentierade taxor
Införandet differentierade innebärav taxor den totalaatt avgiften blir lägre för

hushållt.ex. ett producerar mindre avfall jämförtsom med producerarett som
I förslaget till avfallsskattmer. redovisats tidigaresom närings-ges

verksamheter och kommuner olika möjligheter minska skatteunderlagetatt och
därmed den totala avfallskatten-avgiften. För möjliggöra föratt hushållen att
erhålla ekonomisktett incitament till minska denatt mängd avfall som
omhändertas och skickas vidare till ordinarie avfallsbehandlingsaltemativ
förordar utredningen utökatett användande differentierade avfallstaxor förav
hushålls- och därmed jämförligt avfall. Som redovisats i kapitel 4 visar, främst
utländska, erfarenheter på differentieradeatt leder tilltaxor minskaden
avfallsproduktion via främst ökad källsortering och kompostering. Via
källsortering kan dels skadligt avfall bortsepareras, dels återanvändnings- och
återvinningsbart avfall och delsutsorteras resterande avfall så attsepareras,
efterföljande avfallsbehandling blir effektivare och miljövänligare.
I Sverige är ännu så länge användningen differentierade vadav taxor avserhushållsavfall inte särskilt utbredd. Utredningen understryker detta äratt enfråga måste beslutas på kommunalsom nivå, föreslår regeringenattmen
skyndsamt i samråd med för landetsrepresentanter kommuner fastlägger en
plan för när samtliga Sveriges kommuner infört differentierad avfallstaxaen
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handhaförentreprenörer attanlitarkommunernafalldeIhushåll.för
dessaför entre-ansvariga attsigpåkommunerna taböravfallshanteringen

målsättningenbörutredningenEnligtplanen.uppgjordadenfullföljerprenörer
samtligaigenomförtskalldifferentierademed taxor varataxesystemetattvara delenfastadenvidareföreslår attUtredningen1998.januari1förekommuner

avfallsavgift.totalanormalhushållsår50% ettöverstigerinte avpertaxanav

rekommendationerÖvriga ochkommentarer8.3.7
flerasenligtkan,avfallsskattavfallskostnaderna enhöjning genomEn av

intesjälvfalletkanDettaavfallshantering.lagstridigökadtillledamening, en
förföreligger attskälsärskildanågraintefinner attutredningenuteslutas, men

ellermiljöbrottförförändratförslagnågot ansvarlämnaskallutredningen om
däremotsigställerUtredningenbrott.sådantföljdtillsanktionerförändrade av

miljööverträdelserför somsanktionernaskärpningtillförslagdebakom av
förstraffskalomabl.a. attmiljöbalkslagrådsremissen, genomiföreslås

höjs.miljöbrott
ärviktigEndeltager.alla gruppkrävsavfallsreduktion attkraftignåFör att en

detdärför ärochheterogenmycketi sigärDennahushållen.härvid grupp
ärdennapåverkaföranvänds gruppattstyrsignalerdenödvändigt somatt

entydiga.ochenkla
enskildadenpåställskravdärexempel storaflerafunnitharUtredningen
riktiga.äralternativvilkakunna somskall vetadennaför attkonsumenten småbatterier ochinsamlingbådeexempel. För avnågramedbelysesDetta

högnågonnättinteaktiviteterdessagällerspritochvin attföravseddaflaskor
diffusaalltförutredningen,enligthärtill är,Huvudförklaringeninsamlingsnivå.

återvinninggällerbatterierFöråteranvändningsbudskap.och -återvinnings-
påbaragällerspritflaskor pantochvin- menförochvissabara sorter -avmen medkommuniceraenklaredet attsåsjälvfallet attDet ärflaskor. vorevissa

iställetbudskapet vore:enskilde konsumentenden om

återlämnas,skallbatterieralla0
erhålls pant.för dettaochåterlämnasskallspritflaskorochvin-alla0

budskap.enkladessaeffekteninvändningar mot avdetNaturligtvis kan resas
in dåsamlasbatteriermångaförtillledakan attdettaanföraskan attSå t.ex.

svårtemellertid attharUtredningen seinkluderas.batterierofarligaäven
uppkommer.avfallsströmmarolägenheten att renareav

enkelheten pantattinnebärspritochvinföravseddaflaskorBeträffande
hellerIntesådana.turistimporteradeoch ävenengångsflaskorforutbetalas

1994RVFbatterier..., nytt7 meddit nrHit ochOlssonävense
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här kan utredningen några egentliga praktiska problem ochse den inkomst-
överföring sker inom alkoholkonsumentkollektivetsom utbetalninggenom av

på pantbelagdapant turistimporterade flaskor måste betraktas som
marginell då denna utgift självfallet kan kompenseras prishöjningar.genom
Med dessa enkla exempel vill utredningen i första hand rikta
Kretsloppsdelegationens uppmärksamhet behovetpå enkla och raka budskapav
till den enskilde konsumenten.

Utredningen har funnit det angeläget berörda myndigheteratt fastställer
och anvisningar för utnyttjandetnormer avfallsråvaror. Om så skerav

skapas onödiga hinder för marknadsutveckling vad gäller dessaen avfalls-
råvaror. Så har utredningent.ex. konstaterat några för kompostatt intenormer
föreligger. Detsamma gäller slagg och flygaska vilket troligen förhindrar dess
användning i samband med bygg- och anläggningsarbeten.

Det bör, enligt utredningen, ankomma på regeringen driva nämndaatt ovan
krav.

Den s.k. gröna avfallsskatten-avgiften deponi-nettodeponiskattensamt
omfattar endast deponeringsanläggningar med tillåten mottagningskapaciteten
överstigande 50 år. Skatte-avgiftskonstruktionenton kanper naturligtvis leda
till viss överflyttning avfall till sådanaen mindre icke skatte-avgiftspliktigaav
deponier. Utredningen föreslår därför Statens Naturvårdsverkatt iges
uppdrag kartlägga dessaatt mindre deponier följa utvecklingensamt dessa.av
Om klar överströmning sker avfall tillen etablerade eller deponierav smånya
bör fast årsavgift för dessa aktualiseras,en alternativt kan fribeloppett om
50 införas förton samtliga skattskyldiga. Om sistnämnda sker försvinner den
kraftiga marginaleffekten inträder mellan 50 51ochsom annars ton.

8.4 Förslagens konsekvenser

Som tidigare nämnts syftar utredningen till att styrmedelspaket.presentera ett
Detta paket innehåller variabel nämligen den vilken slutligenen väljes ur
skatte- och avgiftsmenyn. Oaktat vilket alternativ väljes stårsom
styrmedelspaketet i samklang med och stärker redan genomförda och
planerade åtgärder inom avfallsområdet, speciellt utvecklingen detav
förlängda producentansvaret och differentierade avfallstaxor. Skillnaden
mellan den s.k. gröna avfallsskatten och den s.k. gröna avfallsavgiften är att
avgiftslösningen kan sägas intern lösning inom kollektivetvara avfalls-en
producenter, medan skattelösningen innebär kollektivatt betalarsamma en
skatt. Förutom till miljöfonden inkomnaatt avgifter kan användas inom

8 En motsvarande överflyttning noterades efter införandet NOx-avgiften.av

248



enklareadministrativtavgiftsförslagetocksåinnehålleravfallsområdet en
inbetaldadelvishelt elleråterbetalningvadkorrigeringsmöjlighet avavser

härför.skälsärskildaanföravfallsproducenttillavgifter som
utvärderingvidvaltutredningenskillnad har attnämnda avUtöver enovan

antingenstyrmedelspaketbedömainledningsvis ettkonsekvens somförslagens
ibådaavfallsavgifts.k. grönelleravfallskatts.k. gröninnehåller enen

Därefter skerutredningen lagt.övriga förslag enmedkombination som
innehålleri ställetstyrmedelspaketetinnebörden engenomgång attavav

nettodeponiskatt.alternativtdeponiskatt en
paketdettakonsekvensernakanavfallskatter-avgiftervi medBörjar gröna av

dettvivelalltställt atttordedet utommånga sättbeskrivas på varamen
sektorervissainomochavfallsreduktionmärkbargenerellttillledakommer en

aktuell. Det ärreduktionväsentlighögstbyggavfall kan varat.ex. en
deponering kommertillgåravfallmängdenuppfattningutredningens att som

med dagensjämförttioårsperiod50% inom manmed omminskaatt en
direktapågrundaspåståendeDettaförslag.utredningensförsigbeslutar

undersökningargjordapåävenavfallsproducenteraktuellamedkontakter men
utomlandsSverigei såväluppnåddaresultatfaktiskaoch som .

markerartydligtsymboli sigavfallsskattenavgiften ärföreslagnaDen somen
bemärkelse,vidimiljöskyddsarbete,förebyggandeprioriterarsamhället ettatt

negativt ochuppfattasvilkenaktivitetavfall är somproduktionoch att enav
enkeltocksåförmedlarkonstruktion ettSkattensAvgiftensbeskattas.därför

denochbestrajjizingavfall fårproducerar somdenbudskap: ensom
belöning.fårnyttigtutfall till någotomvandlar en

belöningsdelskattensavgiftensutredningentidigare attSom nämnts tror
utsträckning kommerökadi attavfallsslagenolikadetillledakommer attatt

betydligtäravfallsströmmarskäletenkladetåtskilda. Detta atthållas renaav
iigårenergi eller råvarortillomvandlaochhand nyalättare somatt ta om

därförkommeravfallsproduktionen attiLogistikenprodukter.ellerprocesser
bli viktigare.allt

fokusering påökadtillmedverkaskattenavgiftenVidare kommer att en
och åter-återvinningalternativen,samtidigtåtgärderförebyggande som

alternativetmedjämförtställninggynnadekonomisktanvändning, merges en
förlängdadetgällerVadförbränning.gradvarierande ävenideponering och

kostaberäknasrestprodukterkretsloppetsbyggindustrielladetEfterhanteringen av
sidKretsloppetiByggandetvidarevarje år. Semiljarder kronorsamhället 6

1994.Byggförlaget
° kapitel 4.vidareSe

kapitelSe t.ex.
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producentansvaret kommer inom upprättade återtagningssystem sigdessa te
attraktiva för dem vilka kan återlämna uttjänta produkter den vägen.mer

Beträffande differentierade kommer skattenavgiften medverka tilltaxor att en
spännviddstörre mellan för önskvärd respektive inte önskvärdtaxan

källsortering.

Kravet förpå våg kunna hantera registrering skatte-avgiftspliktigt avfallatt av
kommer leda till vissa mindre deponier stängs. Detta önskvärt led iäratt att ett

minska antalet deponier samtidigt krav och tillsyn kan ökas på deatt som
kvarvarande.

Den avfallsskatten-avgiftengröna tillsammans tillämpningmed av
differentierade kan i bästa fall leda till förbrännings-taxor attm.m.
anläggningar kraftigt reducerar den procentuella uppkommer vidrest som
förbränning. Vidare kan i fallbästa denna ingå avfallsråvara irest som en nya

och produkter vilket innebär avfalls-närsammantaget attprocesser
förbränningsanläggningama fungerar biobränsleanläggningar kommersom
skattenavgiften noll eller mycket låg.vara

Det givet skattensavgiftensär effekt beroendeär möjligheternaatt attav
undgå denna. Utredningen har därvid fäst uppmärksamhet föreslagitochstor
åtgärder för lyfta kunskapsnivån i små och medelstora företag. Dettaatt
kunskapslyft, kommer några år, resulterar i dessa företag bliratt ta attsom
medvetna sina problem och kostnaden för avfallshanteringen dettaom -

f1nns22medvetande ingetär faktum i dag bör utgå ifrån det ochattsom man
inte minst viktigt möjligheterna undvika producera avfall. Man måsteatt attser
komma ihåg minskad avfallsproduktion inte enbart leder till minskadeatt
avfallshanteringskostnader tilläven andra kostnadsbesparingar.utan
Produktionsavfall ofta ingetär med felän teknik dyrt bearbetade råvaror.annat
Det föreligger ofta felsyn vad gäller den ekonomiska aspekten på åtgärderen

företag vidtar för minska påverkan på miljönattsom genom en
avfallsreduktion. Den traditionella uppfattningen är sådan enbartatt en process
leder till ökade kostnader medan det utredningensär uppfattning, baserad på
åtskilliga exempel, sådana åtgärder siktpå klart företagsekonomisktäratt
lönsamma. Till kommerdetta också faktumdet bl.a. små och medelstoraatt
företag i framtiden måste visa på aktivt miljöarbete förett eget att
överhuvudtaget komma ifråga underleverantör.som

Många de företagen i dag väl medvetnaär avfallsproblematikenstoraav om
och dess kostnader och företagdessa förhoppningsvis också snabbt påreagerar

22 Byggandet iI Kretsloppet redovisas exempel den faktiska företagsekonomiskaatt
kostnaden till sju gånger högre företagetän vad själv kalkylerade med. Sevar upp
Asplund m.fl.,E Byggandet i Kretsloppet, Byggförlaget 1994.
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i
l åtgärdermängdsnabbt påskyndaföreslagna skattenavgiftenden att engenom

exempelavfallsproduktion. Somlång sikt leder till minskadpå kort ochsom
vad gällertill returemballageövergåhärpå kan Electrolux beslutatnämnas att

avfallsminskningtillledavitvarusektor. Enbart denna beräknasdess åtgärd en
m’.50 000med

för förslagfastnatskadliga har utredningendet gällerNär ämnen ett som
näringslivet.inom Dessutomför insyn,innebär ökad egenkontroll, öppenen

inköpare ochmiljöorganisationer,myndigheter,medför förslaget att
produktsytterligare kunskaplättare kan skaffa sigkonsumentgrupper om enen

för detbra reklamdet inte någonmiljöfarlighet. Vi övertygade ärär attom
skadliga iständigt användare ämnenföretag dokumenteras stor avsomsom

intresseinformationytterligare kan dennasina produkter. Som plusett vara av
återvinningssystem.vid design framtida återtagnings- ochav

för med långkretsloppsgarantin i första hand aktuellföreslagnaDen är varor
dennaimportörer avkrävsdet faktum producenter ellerlivslängd. Bara att

produktdesign, valtryckgaranti emellertid medföra ökat påkommer ettatt av
förnedbringa kostnadernaproduktionsmetoder allt i syftematerial, attm.m.

långfå resultat först påfysiskt kommer dettadet framtida åtagandet. Rent ett
det underlättaravfallsproduktionen kanske det såsikt vad är attmenavser
produkterfånga redan producerade närföretag kanuppstarten uppsomav

bli avfall.dessa påär väg att

riktadeavfallsskatten-avgiften åtgärderna i första handUndantaget är mot
därför inte viktigt förslagetminstföretag olika Det är atttyp. omav

olika försök harhushållen genomföres. Detaxedifferentiering vad somavser
länder visar finns ytterligareandra klart på härgenomförts i Sverige och att

riktning minskad avfallsproduktion. Det kanverkar istyrmedel motett som
för omhändertagandet hushållsavfallhöja avgifternainte rimligt att omavvara

möjlighet få belöningrealistisk olika insatserinte hushållen att genomges en
för beteende.önskvärtett

häravfallsråvaror kommer deNär det gäller marknaden för utsorterade
marknader. För detstärka dessaföreslagna åtgärderna på flera punkter att

återvinnings-skattenavgiften ochförsta innebär den föreslagna att
eftersom deekonomisk ställningåteranvändningsaktiviteter gynnadges en mer

För det andra kommeralternativa avfallshanteringskostnadema ökar.
utnyttjandet avfallsråvarorfastställandet och anvisningar för attavav normer

miljövaru-tredjedet kommerförÖppna marknader dessa. Förnya
avfall.skadligt och Dettadeklarationsplikten leda till mindreatt renare

differentieradeanvändningenförstärks ytterligare den föreslagna ökade avav

73 vidare kapitelSe
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avfallstaxor satsningen rådgivning riktadden ökade på små ochsamt mot
företag.medelstora fjärde föreslagna kretsloppsgarantinFör det kommer den

skapa ekonomisk garanti för återtagning återvinning uttjäntaochatt av
produkter.

Sammantaget innebär marknadsförutsättningarna avfallsråvarordetta för påatt
olika stärks. vill utredningensätt Dock påpeka detånyo målet äratt yttersta att
sikta avfallsfri framtid. Visserligen finns i framtidsådan ävenmot en en varor

blir uttjänta sker förhand designadenär så dessa på så ochärsom men
tillverkade direkt ide återgår anpassade kretsloppssystem.att

Når det gäller de ekonomiska konsekvenserna utredningens förslag olikaförav
företag kommer den s.k. skattenavgiften inledningsvis till vissagröna ledaatt
ränteförluster. Efter sju sannolikt viss tillår det högst del deär att en av
konton inbetalda beloppen tillövergår statskassan i form skatt alternativtav
överförs till föreslagnaden miljöfonden. Emellertid förtalar mycket deatt
olika aktiviteterna, bland företag i syfte minska avfalls-startas attsom
produktionen, åternyttja avfall, produkterna återvinningsbara, minskagöra mer
förekomsten skadliga bland iämnen produkterna många fall kommerav osv.,

tidigaresnabbt företagsekonomiskt lönsamma. Som redovisatsbl.a.att vara
avfallsreduktionstal 25-50%är vanliga liksom återbetalningstider under tvåom

investeringarna.år på Det kan naturligtvis märkligt sådana tal ärattsynas
aktuella detta har till sin idel grund avfallsproduktionens samtligastor attmen
kostnader, företagen redan har idag, dåligt tidigareär kända. Detsom
refererade Electrolux enligtplanerar införa kommer,retursystemet attsom
företaget, sänka kostnaderna 25% förmed kombinationen förpackning ochatt
avfallshantering. En inte alltför djärv slutsats vad gäller de ekonomiska
konsekvenserna för olika företag de miljöaktiva företagenär inte drabbasatt av
någon kostnadshöjning vilket däremot de miljöpassiva företagen fåkommer att
vidkännas.

För hushållens vidkommande inledningsviskan konstateras praktiskadenatt
utvidgningen det förlängda produeentansvaret innebär omorienteringav aven
kostnadsbärarna från det traditionella avfallshanteringssystemet till produkterna
där avfalls- alternativt återvinningskostnaderna i priset.byggs För det
kvarvarande avfallet innebär förslaget differentierade äventaxor attom
hushållen realistisk möjlighet undkomma kostnader minskadattges en genom
avfallsproduktion. Denna minskade avfallsproduktion, till följd ökadbl.a. av
hemkompostering, kommer sini möjliggöra tidsintervallen mellantur, att att
tillfällena för avhämtning avfall kan ökas. intressantDetta eftersom denärav
helt dominerande enskilda kostnadsposten i avfallshanteringssystemet justär

24 avsnitt 6.7.Se
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detföretagen,medanalogthushållen gäller, atttransportkostnadema. För
detmedanavfallskostnadersinasänkakanhushålletmiljömedvetna t.o.m.

avfallsfrågor kommerför sinasig attintresserarinte på något sätthushåll som
kostnader.få högre

vågar.installationförkostnadinitialtuppstår detdeponiägarevissaFör aven
tilltvingaskommerdessa extragällerdeponiägarealla attFör att en

miljökonto.tillinbetalningarochuppbördi medrutin sambandadministrativ
synnerhetimerarbetemarginelltemellertid dettaUtredningen bedömer ettsom

företagsekonomiskt sätt.rationellti drivs pådeponier dagför de ettsom
sina kunder såmeduppgörelserfinnaolikasjälvfallet på sättkanDeponiägaren
deponi, på såtillskall avlämnasavfall,dethanterar ochdessa sorteraratt som

ökar.till avfallsråvaraomvandlingbearbetning ochförmöjligheternasätt att
Ävenhärtill.ocksåmedverkari produkterskadligaminskning ämnenEn av

kommerkan vägasavfallsråvarortill vissa utovanstående leder attom
Dåmed dagsläget.jämförtalternativbli dyraredeponeringalternativet att ett

avfallproduceraintei formdeponering finnsalternativettill attkonkurrens av
iefterfrågasdeponeringbehandlingsalternativ kommerutnyttja andra attresp.

utsträckning.minskad

material kommerbrännbartandeleninnebärastyrmedelspaketet kommer attatt
Energiutbytetförbränningsanläggningama.tillavfallet gåri detökaatt som

skadlighetAvfalletsöka.avfall kommeroch därmed intäkterna atttonper
fast-Genomreningskostnader.till lägrevilket lederminskakommer att

andelen,slagg kommeraska ochanvändningenförställandet peravav normer
minskadeponeringförbränningsanläggningar tillgårvia attavfall,ton som

ibyggdaanläggningar, ärföljd. Vissakostnader tronminskademed somsom
förändringarvissatvingasavfall, kan göraalltid skallde osorteratemottaatt

Sammantagetenergivärde.avfall med högreutnyttjaför rationellt kunnaatt
negativasikt, innebära några störrepåstyrmedelspaketetbehöver inte

positiva sådana.kanske tvärtomkostnadskonsekvenser utan

påläggsslam,producerarvilka i dagtill reningsanläggningarFör ägare som
miljövaru-år kommer1 miljonomfattningdeponier, i ton peren av ca

ledaföretagmedelstoraochmindrerådgivning till attdeklarationsplikten och
användningförutarbetandetslam. Genomtill avnormerett avrenare

avfallsbehandlingsalternativdeponifalli fleraavfallsråvaran slam kan som
tillomvandlasi dagsläget,värde,negativtklartoch produkt medundvikas en

positivt värde.produkt meden
och deskattemyndighetemafrämstförslagetmyndighetssidan berörPå

anledningskattesidan finns detgällermyndigheterna. När detnaturvårdande
deavgiftssystem,invecklatDanmark, hari ett angesatt attnotera mersom
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små.administrativa kostnaderna härför mycket Detta välstämmer medsom
de uppskattningar de administrativa kostnaderna för hanteringav av
miljöskatter-avgifter gjorts i 1994:33Ds Så fungerar miljöskatter. Försom
de naturvårdande myndigheterna innebär med miljövaru-systemet
deklarationsplikt ökad administrativ kostnad medan minskning antaleten en av
deponier torde innebära lägre tillsynskostnader. För myndigheterna

bedömer utredningen det intesammantaget uppkommer några väsentligaatt
ekonomiska effekter.

För samhällskonomin helhet innebär förslaget små administrativaattsom
kostnader uppkommer skildapå håll till följd den s.k. avfallskattenl-grönaav
avgiften, miljövarudeklarationsplikten, kretsloppsgarantin, fastställandet av

införandet differentierade Vidaresamt direktauppstårtaxor.normer av
kostnader för installation vågar för genomföra det femårsprogamsamt attav

den föreslagna resurssparkommittén kan komma framlägga.som att

Den i det närmaste genuina samstämmigheten rörande målet minskaatt
samhällets avfallsproduktion kan flera tolkningar. En kan attges vara
avfallsproduktionen är tecken på resursslöseri med råvaror vilka köpts tillett
för låga priser. En kan avfallsproduktionen upphov till olikaattannan vara ger

effekter i form miljöstörningartyper dvs.externa sådan miljöpåverkanav av
inte inkluderas i priset med för låga avfallshanteringskostnader. En tredjesom

kan kombination de båda ovanstående.vara en av

Oaktat vilket dessa alternativ väljs något måste väljas kan denav som - -
föreslagna avfallsskatten-avgiftengröna tolkas önskvärd justeringsom en av
kostnaderna för slutligen deponera avfall. De åtgärderatt företag, hushåll,som
deponi- och förbränningsanläggningar därmed vidtager, till följd av
skattenavgiften är samhällsekonomiskt motiverade och i de flesta fallger en
samhällsekonomisk vinst. Sammantaget innebär detta den föreslagnaatt om
skattensavgiftens storlek, i någon politisk prissättningsmodell, riktigär
kommer det här föreslagna styrmedelspaketet med mycket sannolikhetstor att
även samhällsekonomisk vinst. Men det viktigtär understrykage en att att
utredningen föreslagit bukett styrmedel. Att denna enbart välja t.ex.en av ur

måluppfyllelse.den gröna avfallsskatten-avgiften leder ofelbart till lägreen

Om istället alternativen avfallsskatt-avgiftgrön ersätts med en
nettodeponiskatt kommer de skattskyldiga inledningsvis minska sinaatt
inbetalningar från tidigare angivna 2 miljarder kronor till 500 miljonerca
kronor. Detta förutsatt skatten införes 1 januari 1996. Om skatten införs vidatt

25 Se vidare avsnitt 6.6.2.
26 För exempelvis hushållen kan effekten bli införandet på avfallsavgiftensom av moms

dvs. liten alls någon.om
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väljes,omställningsperiod medvetetlängretidpunkt, att engenomen senare
efterkvittmöjligheterna kommerGenominbetalningama minska.kommer att

skillnad frånminska. Tillytterligareskattenden inbetaldaikraftträdandet att
direkt tillavfallsskatter-avgifter, inbetalda skattergårmed grönasystemet
eventuelltdärifrånmiljökontosystem ochsju iårstatskassan ettatt stannautan

återbetalas.

ellerönskar undantaintedeponiskatt,tidigare angivits måsteSom om manen
relativt låg.branschspecifika avfallet, hållasskattesats för detanvända lägreen
kunna ledaföretag eller branscherfall för enstakaihög skatt skulleEn annat
statistikofullständigkonsekvenser, vilkaoönskadetill samhället p.g.a.av

genomförande.utredningensidentifieras underhar kunnat

inte haredovisats, kommertidigarestorlekEn deponiskatt, sammasomav
utredningenEnligt äravfallsskatten-avgiften.styreffekt dentotala grönasom

nettodeponiskattstyrmedelspaket innehållandemycket tveksamtdet ett enom
50-procentiga minskningentidigare aviseradeleda till denkommer att av

formislutliga skattebetalaren,Räknat på dendeponerade avfallsmängder. av
avfall äri huvudsak produceraravfallsproducenterhushåll och somsom

imåttligmyckethushållsavfall, skattenjämförligt med kommer vara
vissa företagbetalas. Föravfallskostnader idagförhållande till de somsom

nettodeponiskatt inlednings-industrideponier kan dockidag använder enegna
kännbar.vis mycketvara

branschspecifikatryck på detrelativt hårdareTotalt innebär detta ett sett
styrmedelspaket medrivningsavfall. övrigt följeravfallet och Iinkl. bygg- ett

redovisats för dentidigarenettodeponiskatt det konsekvensmönster somen
avfallsskatten-avgiften.gröna

deponiskattstyrmedelspaket innehållandeVad slutligen gäller ett renen
redovisadejämfört tidigareskatteintäkter medleda till högrekommer detta

kvittningåterbetalning alternativtenkla skälet någonskattealternativ det attav
bransch-särskilt producerarvissa företag, deinte aktuell. Förlängre är som

få klara negativaskattekonstruktionen kunnaspecifikt avfall, kommer att
vilka långföretag försynnerhet gäller dettaekonomiska konsekvenser. I en

rutiner till denteknik ochbehövlig, i syfteomställningsperiod är att anpassa
kommerdeponiskattför avfallets omhändertagande. Enprisbilden rennya

produktionavfallsproducenter vadstyreffektsåledes ha bra hos stora avseren
tillhelst incitamentdeponiskatten ingaavfall. Däremot attsomav ger

avfall till avfallsråvara.omvandla redan invägt

övrigt tidigareföljer den i detdeponiskattEtt styrmedelspaket med ävenen ren
intemiljökontoallt berörredovisade konsekvensmönstret, undantaget att som
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längre aktuellt. Ocksåär avseende detta styrmedelspaket utredningenär
tveksam till 50-procentig avfallsreduktion sker.att en

Ovan sagda innebär de utredningen föreslagna styrmedelspaketenatt av
kommer verka för, den regering och riksdag fastställda målsättningen,att av

avfall föres till förbrännings- eller deponeringsanläggningar.att osorterat

Sammantaget innebär förslagen samhället tydligt markerat önskaratt att man
minska avfallsproduktionen samtidigt inblandade dels incitamentsom man ger

Ävenoch dels möjligheter minska denna produktion. avfallsfri framtidatt om
fortfarande visionär är den värd hålla fast vid.atten

256



ÄNDRADFÖRSLAG LAGSTIFTNINGTILL9

m.fl. ochavfallsskatts.k.9.1 till Lag grönFörslag om
fiirfattningskommentarer

ochpunktskatter1984:151ändring i lagentillFörslag Lag omom
prisregleringsavgifter.

avfall.xxxx skatt1 § p.1 påTillägg: lagen om

1971:69ändring i SkattebrottslagentillFörslag Lag om

xxxx avfall.1 § skatt påTillägg: lagen om

1928:370ändring i KommunalskattelagFörslag till Lag om

enligt lagenmiljökonto och skatttill särskilt20 § 2 Tillägg: inbetalningst
avfall.xxxx skatt påom

avfallsskatts.k.Förslag till Lag grönom

Avfallsskatt

bestämmelserna ienligtavfallsskatt betalas till§ avfalll Skatt på staten
denna lag.

skattskyldig

deponeringsverksamhettillståndspliktig2 § skattskyldig driverdenär som
1969:387.enligt miljöskyddslagen

skattskyldigt. Harbolagetkommanditbolaghandelsbolag eller ärI fråga om
skattskyldig försatts iskattskyldigt och harskattskyldig avlidit dödsboetär

skattskyldigt.konkursboetkonkurs är

Registreringsskyldighet

2 registrerad hosenligt § skall3§ skattskyldigDen är varasom
Riksskatteverket.

skatteunderlaget

slutligtdeponeringsverksamhet för4 till skattskyldig§ lämnasAllt ensom
skattepliktigtjämförlig behandlingför därmed utgöromhändertagande eller

avfall enligt denna lag.
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Under förutsättning fastställsde krav renhet Statenspåatt som av
deponeringNaturvårdsverk uppfyllda skall inte förär skatt utgå av:

gråberg och anrikningssand från gruvindustrin;torrt0

sand, jord inerta tillförs skattskyldig ieller0 grus, massor som rena
täckning, förutsättningsjälvständiga mängder för utfyllnad eller under att

skattskyldig inte materialet;kräver betalning för att ta emot

sluttäckning.kompost tillförs skattskyldig för0 som

Den för deponin ansvarige skall dokumentation för användningen.presentera

Skattesatsen

§5 Skatten skattepliktigt avfallutgår med beloppton ett motsvararper som
0,6 det för invägningsâret gällande basbeloppet enligt lagenprocent av
1962:381 allmän försäkring.om

det fall avfallet restprodukter från avfallsförbränningsanläggningFör utgör
2,4.skall den i första stycket nämnda i ställetprocentsatsen vara

enligt 8När belopp motsvarande skatten skall beräknas vid utvägning §ett
tredje enligt 9 § första förstastycket eller stycket skall det beräknas enligt
stycket.

Skatten till tiotalskall avrundas kronor.närmast

Rapporteringskyldighet

6 § för in-Skattskyldig skall löpande vikt och avfall med uppgiftutvägtange
avfallet och avfallhur viktbestäms mottages,ursprunget, typom av som

organisationsnumret den lämnar invägt respektiveoch pånamnet tar emotsom
registreringsnummer transportfordonet,avfall, datum och klockslag, påutvägt

belopp avfallsskatten på in- respektive avfalldet utvägtsamt motsvararsom
för beräkning skatten. Uppgifterna skall sammanställas ioch grunden av en

särskild vid varje månadsrapport.avfallsrapport utgången kalendermånadav

iVid varje kalenderår sammanställasutgången skall månadsrapporternaav en
fyrasärskild årlig avfallsrapport årsrapport. skall utfärdas iDenna rapport

till riksbanken,exemplar, behålls den skattskyldige, lämnasett ett ettvarav av
lämnas till Riksskatteverket och lämnas till Statens Naturvårdsverk.ett

kommit till i andra stycket angivnaDen årliga skall ha inrapporten
15 januari fallmyndigheter den nästkommande kalenderår. För desenast

myndigheten viteverksamheten inte fullgör rapporteringsskyldigheten kan vid
inkräva rapport.en
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enligt formulär ochblankettpåoch skall upprättasMånads- årsrapport
Riksskatteverket.anvisningar fastställssom av

inträdeskattskyldighetens

efter detkalenderåretdet sjätte§ skattskyldighet inträder vid utgången7 av
skattskyldig verksamhet.ankommit till och invägts vidavfalletkalenderår

Särskilt miljökonto

riksbankenräntelöst konto i8§ skattskyldig in medel påskall betala ett
miljökonto enligt bestämmelserna i denna lag.särskilt

med beloppsärskilt miljökonto skallInbetalning på göras motsvararett som
in under kalenderåret.avfallsskatten det avfallpå vägtssom

25 januari följande kalenderår.denInbetalning skall ske närmastsenast
förbildar särskilt konto detta år.Inbetalning för kalenderår ettett

befrielse helt eller delvisfinns synnerliga skäl, medgeRegeringen får, detom
in särskilt miljökonto.från skyldigheten betala medel påatt

återvinning ellervisa vilketOm skattskyldige i ansökan kan på sättden
hantering i överensstämmelse medåteranvändning har skett och denna står

föreskrifter Statens Naturvårdsverk meddelarbestämmelser ochgällande som
skatten på under detinbetalning inte ske med belopp motsvarandebehöver

enligt för detavfall. Beloppet skall beräknas detaktuella kalenderåret utvägt
miljökontot för detta år.gällande basbelopp och skall reduceraäldsta kontoåret

periodRiksskatteverket skall omfattaskall ställas till ochAnsökan etten om
veckorkommit in till Riksskatteverketkalenderår. Ansökan skall ha senast tre

för inbetalning enligt tredje stycket.före dagensenaste

Återbetalning kontomedelav

tiden fram till tidpunkten för9 § skattskyldig under underOm årsenare
ytterligare kravinträde visa avfall och deskattskyldighetens kan vägts attatt ut

8 skall efter ansökan fråni § tredje stycket för handen,uppställs ärsom
motsvarandeåterbetalning kontomedel ske med beloppskattskyldig ettav

skall beräknas enligt det för det äldstaskatten avfall. Beloppetpå utvägt
miljökontot för dettaoch skall reducera år.kontoåret gällande basbelopp

Återbetalningsbeloppet beräknas enligt det för det äldsta kontoåretskall
gällande basbelopp och skall reducera detta.

skriftligen Riksskatteverket. Den skallåterbetalning hosAnsökan görsom
omfatta period kalenderår.ettomen
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oriktig uppgiftHar återbetalning skett med för högt belopp på grund somav
felräkning, misskrivningskattskyldig lämnat eller grund ellerpå annatav

förbiseende, skyldig det aktuella kontot hosuppenbart denne påär att
erhållit. meddelasriksbanken återinsätta vad han sålunda oriktigt Beslut härom

Riksskatteverket.av

Skattens inbetalning

10 § inträtt skattskyldige inbetala tillNär skattskyldighet har skall den skatten
Efter inbetalning skattskyldige lyfta motsvarande belopphar den rätt attstaten.

restbeloppet från det särskilda miljökontot.

Efter inbetalar restbeloppet.ansökan medger Riksskatteverket Riksbankenatt
skattskyldig särskilt fastställsSådan ansökan skall på blankettgöra en som av

Riksskatteverket.

kommit in denAnsökan skall ställas till Riksskatteverket och skall ha senast
inbetald enligt tredjedag infaller månad fore den dag skatten skallsom en vara

stycket.

beskattningsmyndigheten förskattskyldig skall redovisa skatten till det år
inträtt deklaration. Deklarationen skallskattskyldighet har lämnaattgenom en

25kommit in till Skattemyndigheten den januari det kalenderårha senast som
skattskyldigheten skallföljer efter det kalenderår inträtt och skattennärmast

inbetald denna dag.senastvara

Tillsyn kontrolloch

ll§ Statens tillsynsmyndigheterNaturvårdsverk och länsstyrelserna utgör
enligt denna lag. För tillsyn och kontroll efterlevnaden denna lag harav av
tillsynsmyndighet till tillträde till låsta eller avspärrade områden och harrätt

de mätningar behövs.rätt göraatt som

pliktig behjälplig vidDen registrerad enligt denna lagär är att varasom
uppgifter förse myndigheten medkontroll lämnade och på anmodanav

upplysningar, handlingar erforderligt material.och annat

Förfarandet i övrigt

1984:15112§ förfarandet vid beskattningen finns i lagenRegler omom
prisregleringsavgifter.punktskatter och

Ikraftträdande

kraft 1 januari 1996.lag träder i denDenna
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Författningskommentarer
ochpunktskatter1984:151iändring lagentill LagFörslag omom

prisregleringsavgifter

1§p.1

ochpunktskattervidförfarandetadministrativadet uttagBestämmelser avom
pris-ochpunkskatter1984:151prisregleringsavgifter finns i lagen om
pris-punktskatter och1984:247i förordningenregleringsavgifter och om

punktskatteförfattningarolikavilkaframgår påregleringsavgifter. lagenAv
tillämplig.den är

1928:370Kommunalskattelagändring itill LagFörslag om

20 § 2 st

avdragsgill vidavfallsskatten ärkontoinbetalningen ellerVarken
svenskaallmännaföravdrag20 § får görasEnligt KLinkomsttaxeringen.

landsting,tillutskylderallmänna3 härmed stat,skatter. I att avsesangesanv p
självainte minskarsådanaskatterförsamling. Allmänna ärkommun och som

eller kommunensfördel dennapålägger beslaginkomsten statensavenmen
inkomstskatten.kommunalastatliga- ochdenräkning, såsom

närings-förför specielladäremot avdrag23 medges23 § KLEnligt anv p
avgifteroch utgöravgifter. skatteroch Dessaskatterutgåendeverksamheten

och tullar. Detillverkningsskattert.ex.kostnaderföretagsekonomiskt sett
företagetimport,produktion ochproportion tilli oavsettutgår etc. gerom

produktionvinstvilkenföretagare kalkylerarinte. Närvinst ellernågon enen
förkostnaderskattermed sådanasåledes räknafår hankan väntas somge,

gällerspeciella skatterför förtidpunkten avdragVad gällerproduktionen.
allmänna regler.

den dellikn.transportföretag kommer ävenledenmellanliggandeFör de o.
skattepliktigtjänster skatten utgörautfördaförintäkten attmotsvararsomav

särskilt undantag utgöravfallsskattenspecielladenintäkt, samtidigt utansom
Även avfalls-för deKL.20 23avdragsgill speciell skatt ochen

speciellaifrågavarandeinkomstskattehänseendeiproducerande företagen utgör
näringsverksamhetenikostnadavdragsgillsärskilt undantagskatt utan

3 SI.7 §enligtinkomstskattskyldiga förkommuner inte mom

intedenförvärvskälla ärkostnad iintefall speciell skattFör de utgör enen
ickeavfallsskatten utgörasålundahushållen kommeravdragsgill. attFör en

20 § KL.avdragsgill levnadskostnad

likformighet såvälför uppnåochavfallsskattensyftet medFör värna attatt om
företagsformerna,olikamellan deoch kommunenmellan hushåll, företag som
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bör avfallsskatten enligt uttrycklig 20bestämmelse i § andra stycket KL
särskilt undantas från avdragsråtten i inkomstskattehänseende. Av den
anledningen måste storleken skatten alltid särskilt.av anges

Förslag till Lag s.k. avfallsskattgrönom

§1

Gränsdragningen mellan begreppen avgift och inte Avgifterskatt alltid klar.är
kännetecknas emellertid den avgiftsbelagde erhåller formnågonattav av
motprestation i värde avgiften.motsvararsom

Den skattebelagde kan i allmänhet inte på förvänta sig någon direktsättsamma
motprestation. Konstitutionellt den tänkta pålagan indirektärsett en
punktskatt, går direkt till statskassan.som

2§

I svensk Skatterätt begreppen skatteplikt skattskyldighetär och av
grundläggande Skatteplikten knuten till objektet definierarär och vadnatur.
det är skall beskattas. Skattskyldigheten knuten till det subjektärsom som
skall betala skatten. Det naturligtvis nödvändigtär denna kanatt grupp
preciseras.

Vem skattskyldig tidpunktenär och för skattskyldighetens inträde reglerassom
inte i lagen punktskatter och prisregleringsavgifter. Inom punktskatte-om

skattskyldigheten iär allmänhet knuten till den tillgången iägersystemet som
fråga. Endast obetydlig del punktskatterna kan deklareras ombud.en av genom

Den driver deponeringsanläggning får civilrättsligt bli ägaresettsom anses av
avfallet i och med besittningstagandet. därvid ingenDet spelar roll om
verksamheten bedrivs i hyrda lokaler eller på hyrd eller arrenderad fastighet.
Skogs-, och andra industrier har deponeringsverksamhet ärgruv- som egen
naturligtvis redan till det deponeras. skattskyldighetägare En knytssom som
till det civilrättsliga förhållandet har den fördelen den kontrollatt som
myndigheterna vill utöva den ansvarig.ärstyrs mot ytterstperson som

1969:387Miljöskyddslagens tillåtlighetsregler ligger förtill grund
tillståndsprövningen enligt miljöskyddsförordningen. Denna leder till att
sådana villkor fastställs behövs för miljön iskall skyddas görligasteattsom
mån.1 Ansökan tillstånd skriftligskall och bland innehållaannatom vara en
miljökonsekvensbeskrivning. Tillstånd kan sökas hos koncessionsnämnden för
miljöskydd eller hos länsstyrelsen Koncessionsnämnden tillstånds-är

1 18 29 Miljöskyddslagen.§§a-
2 Se miljöskyddslagen miljöskyddsförordningen avsnitt 3.3.2.och imer om
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medförakanmedför ellerverksamheter mestavseende demyndighet som
tillståndsprövningenförlänsstyrelsenochmiljöstömingarallvarliga avsvarar

övriga verksamheter.

företeckningen över1989:364 fogademiljöskyddsförordningentillDen
deponier Det ärformeromfattar allaförprövningspliktig verksamhet av

anläggablandmiljöskyddslagenenligttillståndförbjudet annatsålunda att utan
ieller ämnefast avfallinrättning och lägga annatfabrik eller uppannanen

hushåll,avfall frånbehandlingföranläggningarUpplag ellervissa fall av
jämförlig inrättning kräverdärmedreningsanläggning ellerindustri,sjukhus,

denkoncessionsnämndenfråntillståndmiljöskyddsförordningenenligt om
00075överstigerdeponeringsanläggningentillförs tonavfallsmängd persom

Överstiger tillstånd000 skallej.75 år50avfallsmängden tonår. ton permen
50 år ärtill högstavfallsmängdenoch uppgårlänsstyrelsen tonsökas hos per

mindrenämnden. Sådanakommunalatill denanmälan görstillräckligtdet att
skattskyldighetåifrågavarandesålunda inteomfattasdeponier av

iledtillståndmyndigheternasfåttsålunda den ettSkattskyldig attär somsom
sätteller pålagra, levererabearbeta, annatnäringsverksamhetsin emot,ta

anläggningarocksåHit räknasi 4avfallsådantomhänderta somavsessom
miljöskyddslagentillkom före1981 anläggningardeförehar dispens samt som

Även enbartindustriertillstånd.1969 därmed inte har tar emotoch somsom
industrielltförtill upplagtillståndproduktionen, dvs. däravfall från den egna

skattskyldigheten.omfattaskoncessionsbeslut,iavfall ligger av

ifrågavarande skattavseendeekonomiska föreningar är ävenAktiebolag och
skillnadkommanditbolag tilloch ärHandelsbolagskattesubjekt.självständiga

skattskyldiga. Förinkomstskattehänseendeexempelvis igällervadmot som
konkursboetstadgasuttryckligenbör detoklarheterundanröja eventuella attatt

deni konkurs. Harskattskyldige försattsfall denskattskyldigt för detär
skattskyldigt.dödsboetskattskyldige avlidit är

3§

förordningenuppställs. Ibeskattningsmyndighetenregistrering hosEtt krav på
registreringbestämmelserfinnsprisregleringsavgifterochpunktskatter omom

uppgifterinnehållaskallföras med ADB,vilket skall2-5 §§. Registret,i om

92.03.rubrikenmiljöskyddsforordningen under3 tillBilaga
Miljöskyddsförordningen.4 3 §

någotavfall ellerfastfor utsläpplänsstyrelsenTillstånd skall vidare sökas hos annat5 av
vattenområdesjö elleranläggning i vattendrag,från ellermark, byggnadfast annatämne
vattenområdemark,förorenasådant kanuppläggningeller sättämne ettett somav

miljöfarligtuppläggningfor behandling ochAnläggning92.05.eller grundvatten av
92.07.tillståndsplikten 92.04ocksåavsnitt 3.3.9 omfattasavfall se av -
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vilketorganisationsnummer, och adress, slagden skattskyldiges avnamn
avfall deponin får beräknad årlig avfallsmängd.emot samtta

4§

skattskyldiginvägs vidAvfall definieras i lagen allt lämnas ochsom som
idefinition förefaller tillräcklig sammanhanget,verksamhet. En sådan vara

preciseradskatteunderlaget eller skatteobjektet därmed pådvs. att synes vara
entydigt och ändamålsenligt sätt.ett

hushållsavfall,avfall sig entydigtBegreppet i inget begrepp. Det kan gällaär
handelsavfall,trädgårdsavfall, miljöfarligt avfall, avfall från renhållning,
rivningsavfallkontorsavfall, industriavfall, från reningsanläggningar,slam

oanvändbartmaterial innehavaren uppfattar överblivet ocheller annat som som
fråndärför vill bli med. Ogräs brukar definierasoch växtersom somav

vidare.synpunkt fel plats. Begreppet restprodukt Detbetraktarens på ärväxer
omfattar överblivet material från produktion konsumtionallt eller

princip föredra. Utredningen har emellertidEn undantagslös regel i attvore
visst material. förutsättning debedömt det angeläget undanta Under attattsom

uppfyllda skall skattkrav på renhet fastställs Statens Naturvårdsverk ärsom av
inte vid deponering sådant avfall i andra stycket.utgå som angesav

5§

35 200 kr enligt huvudregeln medMed dagens basbelopp utgår skatten
211 kr lämnat avfall.tonper

tillRestprodukter slagg m.m. från avfallsförbränningsanläggningar beräknas
25%i genomsnitt den totala mängden. Utredningen har bedömt detav som

faktornrimligt skatten på sådant avfall skall uppräknas medatt

Eftersom viktbaserat, skattskyldig inte har vågskatteunderlaget måsteär som
installera sådan.en

6§

föreslagna avfallsrapporten motsvarighet i den särskildaDen har sin
ingemiljörapporten. tillståndspliktig verksamhet skall årligenDen utövarsom

särskild avfallsrapport till i stadgandet angivna myndigheter. Rapportenen
viktbestämning, avfallstyp,skall innehålla redogörelse för bland annaten

invägt respektiveorganisationsnumret och på den lämnar emotnamnet tarsom
respektiveavfall avfallsskatten på in-och belopputvägt ett motsvararsom

avfall.utvägt

Renhållningslagen, avsnitt5 Se därom i avsnitt Avfall. Jfr avsnitt 3.3.l21.3.1 3.3.7mer
EG SNFS 1993:14 MS 69.samt
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myndighetskontrollen lagensunderlättaSyftet rapporteringenmed är att av
tillförlitligt ochskattskyldige skall kunnaefterlevnad denoch presentera ettatt

till utbetalninginbetalning ochdeklarationen ochunderlag fördetaljeratmera
bokföringen.miljökontot vid sidanfrån det särskilda av

7§

skattskyldiginvägning vidochAvfallet skattepliktigt redan vid ankomstär
avfallet ankommer.i samband medInvägning skall skeverksamhet. att

tid förflutit, dvs.inte förrän vissskattepliktenDäremot inträder att
avfallet inte harvisar sigdet definitivtbeskattningen uppskjuten till dessär att

bedömtåtervinning. Utredningen haråteranvänding ellerförkunnat vägas ut
sig försju år påskattskyldig får högstrimligtdet attsammantagetattsom

skall beloppåtervinning. Under tidenåteranvändning ellerfinna lämplig etten
8 §.särskilt se vidinbetalas på kontoberäknad skatt ettmotsvararsom

finns reglerinte i denna lag,särskilda föreskrifter lämnasFör det fall om
1984:151iskattekontroll lagenredovisning skatt och omm.m.av

i allmänhetgäller punktskatter ärprisregleringsavgifter. Vadpunktskatter och
redovisningsperiod. Dock finns bestämmelserkalendermånadregel omsom

varje redovisnings-skatteförfattningar. Tillredovisningsperioder i vissalängre
redovisningsskyldighet inträtt. Enför vilkenperiod skall hänföras den skatt

skattskyldigheten harredovisningskyldighetenallmän förutsättning för är att
inträtt.

Även enligt bokföringslagenräkenskapsårskattskyldiga har brutetsådana som
Avfallsskattenavfallsskatten kalenderår.enligt utredningen redovisabör per

vid 12 §.inte vid inkomsttaxeringen sefår beaktas

8§

och dettaskattskyldige visa avfallFör det fall den kan vägts ut attatt
skall beloppåtervunnits godtagbart endaståteranvänts eller på sätt ettett som

särskilt miljökonto. Sålundainbetalas påskatten på nettobeloppetmotsvarar
skatten påinbetalningsreduktion för beloppmedges ett motsvararsomen

avfall till materialcirkulationen.gått tillbakasom

grundval denInbetalningen särskilda miljökontot skall påpå det göras av
årliga avfallsrapporten.

5 9 §§ inbetalningenbasbeloppsrelaterad se vid och börDå skattesatsen är
skattskyldig innehaSålunda kanför särskilt konto.kalenderår utgöra ettett

samtidigthos riksbankensju sådana särskilda kontonhögst
2002.1996,...konto
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9§

enligtåteranvändning har skettåtervinning ellerutvägning ochFör det fall
uppställdaStatens Naturvårdsverkoch degällande bestämmelser av

få tillbaka beloppskattskyldiguppfyllda, harrenhetskraven rättär ettatt som
för äldstaför detavfallsmängd. Basbeloppet åretpå utvägdskattenmotsvarar

till för återbetalningen.kontot ligger grund

10§

och harskattskyldige själv inbetala skattenskall denEnligt huvudregeln
tillbakadylikt fåinbetalningskvitto elleruppvisade rättdärefter mot attav

från riksbanken.motsvarande belopp

anledning önskarellerskattskyldige likviditetsproblemHar den attav annan
på detförsorg av medel kvarstårinbetalas riksbankensskatten somgenom

ansökaskattskyldige hos Riksskatteverketmiljökontot kan denaktuella om
särskilt blankettskattskyldig påSådan skalldetta. ansökan göra somen

fastställs Riksskatteverket.av

realitetensubjekten bärs iskattskyldigaAvfallsskatten inbetalas de avmenav
avfallet till skatt-de lämnarsubjekt i tidigare led, i första hand ettsomav

avfalls-tidigare led iSkattskyldiga övervältrar skatten påskyldigt subjekt.
motsvarandebeloppför tjänsten ökas medkedjan kostnaden ettattgenom

avfallsproducenterna stårrespektive industrinenskilda hushållenskatten. De
därmed slutligen bära skatten.i avfallskedjan och fårlängst ned

Inkomstskattedeklarationensärskilt.skattskyldig skall deklarera avfallsskatten
inte.inkomsttaxeringen berörseller

prisregleringsavgifter framgår den ärpunktskatter ochAv lagen att somom
beskattningsmyndighetenredovisa skatten tillskattskyldig skall attgenom

bestämddeklarationen skallSkatteredovisningen ideklaration.lämna avse en
heder ochDeklarationen skall lämnas påredovisningsperiod. samvete samt
Riksskatteverket.fastställsblankett enligt formulärpåupprättas avsom

varjebeskattningsmyndigheten fördeklaration tillskattskyldig skall lämna
avfalls-aktuella årligagrundval denperiod. Deklarationen kan ske på av

skallBeskattningsmyndigheten föreskriva dennakan att rapportrapporten.
deklarations-bestämmelserdeklarationen Taxeringslagensfogas till attom

deklarationsskyldighetensräkenskaper förskyldig i skälig omfattning skall ha
punkt-deklarationer finns i lagenkontroll avlämnadefullgörande och omav

prisregleringsavgifter.skatter och

prisregleringsavgiñ7 Jfr förordningen punktskatter och 25om
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25 januari kalenderårdetkommit in denDeklarationen skall ha senast som
skallinträtt. Samma dagskattskyldighetenföljer efter det kalenderårnärmast

dröjsmålsräntaförinbetald. Betalas skattenskatten ut.sent tasvara

deklarationskattskyldig skall lämna ävenregistreradDen är omsomsom
perioden.redovisa förinte har skattvederbörande någon att

m.fl.avfallsavgift ochtill Lag s.k.9.2 Förslag grönom
författningskommentarer

och1984:151 punktskatterändring i lagentillFörslag Lag omom
prisregleringsavgifter.

miljöavgift avfall§ xxxx på1 1 Tillägg: lagenp. om

1928:370Kommunalskattelagenändring iFörslag till Lag om

avgift enligt lagensärskilt miljökonto och20 § inbetalning till2 Tillägg:st:
miljöavgift avfall.xxxx påom

avfallsavgifttill s.k.Förslag Lag grönom

föri denna lagenligt bestämmelserna1 § Miljöavgift skall tillbetalas staten
deponeringsanläggningar.avfall viddeponering av

deponeringsverk-tillståndspliktig2§ driverAvgiftsskyldig denär som
1969:387.miljöskyddslagensamhet enligt

Statens2 registrerad hosenligt § skall3 § avgiftsskyldigDen är varasom
Naturvårdsverk.

för slutligtdeponeringsverksamhet4§ till avgiftsskyldigAllt lämnassom
avgiftspliktigtbehandlingdärmed jämförligomhändertagande eller för utgör

avfall lag.enligt denna

Statensfastställspå renhetUnder förutsättning de kravatt avsom
deponeringskall avgift inte utgå föruppfylldaNaturvårdsverk är av:

gruvindustrin;frånanrikningssandgråberg ochtorrt0

själv-tillförs avgiftsskyldig ijord, inertasand, renamassor som0 grus,
förutsättningutfyllnad täckning, underständiga för ellermängder att

materialet;betalning föravgiftsskyldig inte kräver att ta emot

sluttäckning.avgiftsskyldig förtillförskompost0 som

användningen.dokumentation fördeponin ansvarige skallDen för presentera
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avgiftspliktigt beloppavfall med5§ Avgiften utgår ettton somper
enligtbasbeloppet0,6 för invägningsåret gällandedetprocentmotsvarar av

1962:381 försäkring.allmänlagen om

avfallsförbränningsanläggningfrånrestprodukterfall avfallet utgörFör det
2,4.i ställeti första stycket nämndaskall den procentsatsen vara

8enligt §utvägningberäknas vidmotsvarande avgiften skallbeloppNär ett
förstaberäknas enligt9 första stycket skall deteller enligt §tredje stycket

stycket.

till tiotal kronor.Avgiften avrundasskall närmast

avfall medför in- ochvikt utvägt6 § Avgiftsskyldig skall löpande ange
avfallavfallet viktbestäms ochhuruppgift typursprunget, somavom

lämnar invägtdenorganisationsnumret och pånamnetmottages, som
registreringsnummerklockslag,avfall, datum ochrespektive utvägtemottar

respektiveavgiften på in-belopptransportfordonet, detpå motsvararsamt som
Uppgifterna skallavgiften.för beräkningavfall och grundenutvägt av

varje kalender-vidi särskild avfallsrapport utgångensammanställas aven
månadsrapport.månad

isammanställasskall månadsrapportemaVid varje kalenderårutgången enav
utfärdas iskallårsrapport. Dennasärskild årlig avfallsrapport trerapport

till Riksbankenavgiftsskyldige, lämnasbehålls denexemplar, ettett avvarav
Naturvårdsverk.till Statensoch lämnasett

angivnain till i andra stycketkommitårliga skall haDen rapporten
falldet15 kalenderår. Förjanuari nästkommandemyndigheter densenast
vitevidrapporteringsskyldigheten kan myndighetenverksamheten inte fullgör

inkräva rapport.en

anvisningarenligt formulärblankettoch skall upprättas påMånads- årsrapport
fastställs Statens Naturvårdsverk.som av

eftersjätte kalenderåretvid det7§ Avgiftsskyldighet inträder utgången av
verk-avgiftsskyldigtill invägts vidavfallet ankommit ochdet kalenderår

samhet.

i Riksbankenräntelöst konto8 § Avgiftsskyldig skall betala in medel på ett
i denna lag.särskilt miljökonto enligt bestämmelserna

beloppmedsärskilt miljövårdskonto skall görasInbetalning på ett som
kalenderåret.avfall in underavfallsavgiften på det vägtsmotsvarar som

kalenderår.25 följandejanuariInbetalning ske den närmastskall senast
särskilt konto för detta år.bildarInbetalning för kalenderår ettett
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delvisellerheltbefrielsemedgeskäl,synnerligafinnsdetfår,Regeringen om
miljövårdskonto.särskiltmedel påinbetalaskyldighetenfrån att

eller åter-återvinningvilketpå sättvisakanansökaniavgiftsskyldigeOm den
medöverensstämmelseihantering ståroch dennahar skettanvändning

meddelarNaturvårdsverkStatensföreskrifterochbestämmelsergällande som
under detpåavgiftenmotsvarandemed beloppinte skeinbetalningbehöver

detfördetenligtberäknasskallBeloppavfall.utvägtkalenderåretaktuella
dettaförmiljökontotskall reduceraochbasbeloppetgällandekontoåretäldsta

omfattaskallochNaturvårdsverkStatenstillställas enskallAnsökanår.
verkettillkommit in senast treskall haAnsökankalenderår.period ettom

stycket.tredjeenligtinbetalningfördagenföreveckor senaste
förtidpunktenfram tilltidenunderårunderavgiftsskyldig9 § Om senare

ytterligaredeochavfall vägtsvisa attkan utinträdeavgiftsskyldighetens att
frånansökanefterskallhanden,förstycket är8 tredjei §uppställskrav som

motsvarandebeloppmedskekontomedelåterbetalning ettavgiftsskyldig av
Återbetalningsbeloppet fordetenligtskall beräknasfall.avgiften på utvägt av

förmiljökontotreduceraskallochbasbeloppgällandekontoåretäldstadet
detta år.

Naturvårdsverk. DenStatensskriftligen hosåterbetalning görsAnsökan om
kalenderår.periodomfattaskall ettomen

uppgiftoriktiggrundpåbeloppför högtmedskettåterbetalning somHar av
ellermisskrivningfelräkning, annatgrundpåelleravgiftsskyldig lämnat av

hosaktuella kontotpå detskyldigavgiftsskyldig attförbiseende, äruppenbart
Beslut häromerhållit.oriktigtsålundahanvadåterinsättaRiksbanken

Naturvårdsverk.Statensmeddelas av
inbetalaavgiftsskyldigeskall deninträttharavgiftsskyldighet10 § När

lyftaavgiftsskyldige rätt motdeninbetalning har attEftertillavgiften staten.
miljökontot.särskildafrån detrestbeloppetbeloppsvarande

inbetalarRiksbankenNaturvårdsverkStatensmedger attEfter ansökan
blankettsärskiltavgiftsskyldig pågöraskallansökanSådanrestbeloppet. en

Naturvårdsverk.Statensfastställs avsom
kommit inskall haochNaturvårdsverk senasttill Statensskall ställasAnsökan

enligtinbetaldskallavgiftenden dagmånad föreinfallerden dag varaensom
tredje stycket.

för det årNaturvårdsverkStatenstillavgiftenredovisaAvgiftsskyldig skall
avgiftsdeklaration.lämnainträttavgiftsskyldighet har att engenom

denNaturvårdsverkStatens senastin tillkommitskall haDeklarationen
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25 januari det kalenderår följernärmast efter det kalenderår avgifts-som
skyldigheten inträtt och avgiften skall inbetald denna dag.senastvara

l1§ Avgiftsmedel inte i anspråk för myndigheternas verksamhettassom
enligt denna lag eller föreskrifter meddelats med stöd lagen, skallsom av
årligen tillföras särskild Miljöfond. Styrelsen för Miljöfonden skall beståen av

från de myndigheter och organisationerrepresentanter regeringensom
bestämmer.

Miljöfonden skall rekommendera regeringen förändring vad undantagavser
för sådant avfall inte skall påföras avgift.som

Miljöfonden skall besluta användning de fonderade medel inteom av som
återbetalas till avgiftsskyldiga enligt bestämmelserna 12i

12 § Efter ansökan från avgiftsskyldig återbetalning inbetald avgift kanom av
Miljöfonden i enlighet med de riktlinjer regeringen bestämmer besluta attsom
inbetalda avgifter helt eller delvis skall återbetalas. Ansökan skall ställas
Miljöfonden och skall ha kommit in till fonden den 1 april detsenast
kalenderår följer efternärmast det kalenderår avgiftsskyldigheten inträtt.som
Till ansökan skall sökanden bifoga årsrapporterna för de sjusenaste
kalenderåren. Statens Naturvårdsverk skall beredas tillfälle sig överatt yttra
ansökan. Miljöfondens beslut får överklagas hos kammarrätten.

Ansökan återbetalning skall göras på blankett enligt formulär ochom
anvisningar fast ställs Miljöfonden.som av

l3§ Statens Naturvårdsverk och länsstyrelserna tillsynsmyndigheterutgör
enligt denna lag. tillsynFör och kontroll efterlevnaden denna lag harav av
tillsynsmyndighet till tillträderätt till låsta eller avspärrade områden och har
rätt behövs.att ta prov som

Den registreradär enligt denna lag pliktigär behjälplig vidsom att vara
kontroll lämnade uppgifter och på anmodan förse myndigheten medav
upplysningar, handlingar och erforderligt material.annat

14§ När inte följer denna lag tillämpas 1984:151lagenannat av om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Därvid Statensär Naturvårdsverk
beskattningsmyndighet.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
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Författningskommentarer

1928:370Kommunalskattelagändring itill LagFörslag om

20 § 2 st.

näringsverksamhetförspeciellaföravdragmedges23 KL23 §Enligt panv
avgifter utgörochskatteravgifter. Dessaochskatterutgåendeen

tullar. Deochtillverkningsskattert.ex.kostnaderföretagsekonomiskt sett
någonföretagetimport,produktion,till oavsettproportion etcutgår i gerom

produktion kanvinstvilkenkalkylerarföretagareNärinte.vinst eller enen
avgifterochsådana skattermedräknasåledesfår han somväntas ge,

produktionen.förkostnader

denliknande kommer ävenochtransportföretagmellanliggande ledendeFör
utgöraavgiftentjänster attutfördaför motsvarintäktendel somav

undantagsärskiltavfallsavgiftendensamtidigt utanintäkt,skattepliktig som
Även avfalls-för de23 §§ KL.20 ochkostnadavdragsgillutgör en

avgiftifrågavarandeinkomstskattehänseendeiutgörföretagenproducerande
kommunernäringsverksamhetenikostnadavdragsgillundantagsärskiltutan

kommerhushållenSI. För37 §enligtinkomstförskattskyldigainte mom
KL.20 §levnadskostnadavdragsgillickeutgöraavfallsavgiften att en

likformighetuppnåförochavfallsavgiftenmedsyftet attFör värnaatt om
företags-olikademellankommunenochhushåll, företagmellansåväl som

20 § andraibestämmelseuttryckligenligtavfallsavgiftenbörformerna,
Avinkomstskattehänseende.ifrån avdragsrättensärskilt undantasstycket KL

särskilt.alltidavgiftenstorlekenanledningen måsteden angesav

avfallsavgifts.k. gröntill LagFörslag om

1 §

Avgifteralltid klar.inteoch skatt åravgiftbegreppenmellanGränsdragningen
denutövardenåterförs tilldeemellertidkännetecknas att somav
förutgåvederlagspecificeratskallsåellerverksamhetenavgiftsbelagda ett

värdeimotprestationformerhåller någonavgiftbelagdeavgiften. Den somav
betalnings-tillindirektelleråterförs direktMedlenavgiften.motsvarar

kollektivet.

utredningdennaförinompålaga utgör enIfrågavarande ramen --
konto ärpåmedelinneståendeSålunda skallmiljöavgift.öronmärkt som

miljöfond.inrättadsärskilttillkommagamlasju statenårän en avmer
åtgärderförkostnaderolikatäckaföranvändassedanmedel kan attFondens

medsambandikostnadertill, såsomgivit upphovbetalningskollektivetsom
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Tj
sanering nedlagda deponier eller dem ocheller direktav m.m., som gynnar
återbetalas till avgiftsskyldigade kan påvisa särskilda skäl.som

2§

Avgiftsskyldig denär fått myndigheternas tillstånd led i sinatt ettsom som
näringsverksamhet bearbeta, lagra, leverera eller påta emot, sättannat

Ävenomhänderta sådant avfall i 4 industrier enbart tar emotsom avses som
avfall från den produktionen, dvs. där tillstånd till för industrielltupplagegna
avfall ligger i koncessionsbeslut, omfattas avgiftsskyldigheten.av

Miljöskyddslagens 1969:387 tillåtlighetsregler ligger till förgrund tillstånds-
prövningen enligt miljöskyddsförordningen. Denna leder till sådana villkoratt
fastställs behövs för miljön skall skyddas i görligaste mån. tillDenattsom
miljöskyddsförordningen 1989:364 fogade företeckningen förprövnings-över
pliktig verksamhet omfattar formeralla deponier. Det sålunda förbjudetärav

tillstånd enligt miljöskyddslagen blandatt utan anlägga fabrik elleratt annat en
inrättning och lägga fast avfall eller i vissa fall.ämne Upplagannan annatupp

eller anläggningar för behandling avfall från hushåll, sjukhus, industri,av
reningsanläggning eller därmed jämförlig inrättning kräver enligt
miljöskyddsförordningen tillstånd från koncessionsnämnden denom
avfallsmängd tillförs deponeringsanläggningen 75 000stigeröversom ton per

Överstigerår. avfallsmängden 50 75 000 år skall tillståndton tonmen per
sökas hos länsstyrelsen och uppgår avfallsmängden till 50högst år ärton per
det tillräckligt anmälan till dengörs kommunala nämnden. Sådanaatt mindre
deponier omfattas sålunda inte ifrågavarande avgiftsskyldighet.av

4§

Avfall definieras i lagen allt i fysisk mening lämnas invägs vidochsom som
avgiftsskyldig verksamhet. En sådan definition förefaller tillräcklig ivara
sammanhanget, dvs. underlaget därmed preciseradatt på ettsynes vara
entydigt och ändamålsenligt sätt.

Begreppet avfall i sig ingetär entydigt begrepp. Det kan gälla hushållsavfall,
trädgårdsavfall, miljöfarligt avfall, avfall från renhållning, handelsavfall,
kontorsavfall, industriavfall, frånslam reningsanläggningar, rivningsavfall
eller material innehavaren uppfattar överblivet ochannat oanvändbartsom som
och därför vill bli med. Ogräs brukar definieras frånväxterav som som
betraktarens synpunkt på fel plats.växer Begreppet restprodukt vidare. Detär
omfattar allt överblivet material från produktion eller konsumtion.

En undantagslös regel i principär föredra. Utredningen har emellertidatt
bedömt det angeläget undanta visst material. Under förutsättning deattsom att
krav på renhet fastställs Statens Naturvårdsverk uppfylldaär skallsom av
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Enstycket.i andraavfallsådantdeponeringvidutgåavgift inte angessomav
regeringenrekommenderauppgifter ärmiljöfondens attföreslagnadenav

avgiftföraspåskallinteavfallsådanfrånundantagvadförändring somavser
vid 8 §.se

5§

medhuvudregelnenligtavgiften200 kr utgår35basbeloppMed dagens
avfalls-frånm.m.slaggRestprodukteravfall.lämnat211 kr tonper

totaladen25%genomsnittitillberäknasförbränningsanläggningar av
avfallsådantavgiften pårimligtdetbedömthar attUtredningenmängden. som

4.faktornmeduppräknasskall

vågharinteavgiftsskyldigmåsteviktbaserat,underlaget är somEftersom
sådan.installera en

6§

särskildai denmotsvarighetsinharavfallsrapportenföreslagnaDen
ingeårligenskallverksamhetståndspliktigtillutövarDenmiljörapporten. som

Rapportenmyndigheter.angivnastadgandetitillavfallsrapportsärskilden
avfallstyp,viktbestämning,blandförredogörelse annatinnehållaskall en

respektiveinvägt emotlämnar tarpå denochorganisationsnumret namnet som
respektivein-påmiljöavgiftenbeloppochavfall motsvararutvägt ett som

avfall.utvägt

lagensmyndighetskontrollenunderlättarapporteringen är avmedSyftet att
tillförlitligtkunnaskall ettavgiftsskyldige presenteradenochefterlevnad att

detfrånutbetalningochtillinbetalningförunderlagdetaljeratoch mera
bokföringen.vid sidanmiljökontotsärskilda av

7§

avgiftsskyldigvidinvägningochvid ankomstredanavgiftspliktigtAvfallet är
ankommer.avfalletmedsambandiske attskallInvägningverksamhet.

skjutendenförflutit, ärtidvissförräninteavgiftsplikten uppinträderDäremot
förkunnat vägasinte har utavfalletsigvisardefinitivtdet atttill dess

rimligtdetbedömt attharUtredningenåtervinning.återanvänding eller som
lämpligfinnasig förpåsju år atthögstfår enavgiftsskyldig sammantaget

beloppskall motsvarartidenUnderåtervinning. ettåteranvändning eller som
ll §.vidsesärskilt kontoinbetalas påavgiftberäknad ett

8§

dettaochavfall vägts attvisa utavgiftsskyldige kan attdenfalldetFör
beloppendastskallgodtagbart sätt ett somåtervunnits påeller ettåteranvänts
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avgiften påmotsvarar nettobeloppet inbetalas på särskilt miljökonto. Sålunda
medges inbetalningsreduktion för belopp avgiftenen ett påmotsvararsom
avfall gått tillbaka till materialcirlculationen.som

Inbetalningen på det särskilda miljökontot skall göras på grundval denav
årliga avfallsrapporten.

Då avgiften basbeloppsrelateradär se vid 5 9och §§ bör inbetalningen för ett
kalenderår utgöra särskilt konto. Sålunda kanett avgiftsskyldig inneha högst
sju sådana särskilda konton hos riksbanken samtidigt konto 1996,...2002.

9§

För det fall utvägning och återvinning eller återanvändning har skett enligt
gällande bestämmelser och de Statens Naturvårdsverk uppställda renhets-av
kraven är uppfyllda, har avgiftsskyldig rätt få tillbaka beloppatt ett som

avgiften påmotsvarar utvägd avfallsmängd. Basbeloppet för året för det äldsta
kontot ligger till grund för återbetalningen. Den avgiftsskyldige skall med stöd

den årliga avfallsrapporten visa avfallsmängdenav hänförligatt är till visstett
invägningsår.

10§

Enligt huvudregeln skall den avgiftsskyldige själv inbetala avgiften och har
därefter mot uppvisade inbetalningskvitto eller dylikt rätt få tillbakaav att
motsvarande belopp från Riksbanken.

Har den avgiftsskyldige likviditetsproblem eller anledning önskarav attannan
restbeloppet på det särskilda miljökontot inbetalas Riksbankens försorg,genom
kan den avgiftsskyldige hos Statens Naturvårdsverk ansöka detta. Sådanom
ansökan skall göras på särskilt blankett fastställs Statensen som av
Naturvårdsverk.

l1§

ifrågavarande pålaga utgör inom för denna utredningramen en- -
öronmärkt miljöavgift. Innestående medel på konto är sjuän årsom mer
gamla skall tillkomma särskild miljöfond. Fondens medel kan sedanen
användas för täcka bland olikaatt kostnader förannat åtgärder som
betalningskollektivet givit upphov till, såsom kostnader i samband med
sanering nedlagda deponier eller dem.av m.m., som gynnar

l2§

Avgift kan efter beslut Miljöfonden återbetalas till de avgiftsskyldiga. Iav
ansökan vilken skall göras på blankett utarbetas Miljöfonden ien som- av
samråd med Statens Naturvårdsverk skall avgiftsskyldig de skälange som-
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utgörmed årsrapportematillsammansvilkaåterbetalning,föråberopas
kammarrätten.tillöverklagaskanbeslutMiljöfondensbeslutsunderlag.

m.fldeponiskatttill LagFörslag9.3 om

ochpunktskatter1984:151i lagenändringtill LagFörslag omom
prisregleringsavgifier.

avfall.skatt påxxxxlagen§ p.l Tillägg:1 om

1971:69Skattebrottslagenändring itill LagFörslag om

avfall.påskattxxxx§ Tillägg: lagen1 om

1928:370Kommunalskattelagändring itill LagFörslag om
lagenenligtskattochmiljökontosärskilttillinbetalningTillägg:20 § 2 st

avfall.skatt påxxxx om

deponiskattLagtillFörslag om
enligttillbetalasskall statendeponiskattavfall§ på1 Skatt

lag.i dennabestämmelserna

deponeringsverksamhettillståndspliktigdriverdenskattskyldig är2 § som
1969:387.miljöskyddslagenenligt

registrerad hosskall2 §enligtskattsskyldigär3 § Den varasom
Riksskatteverket.

slutligtfördeponeringsverksamhetskattskyldigtilllämnas4§ Allt som
skattepliktigtbehandling utgörjämförligdärmedförelleromhändertagande

lag.enligt dennaavfall

Statensfastställsrenhetpåkravdeförutsättning avUnder att som
deponeringförinte utgåskall skattuppfylldaNaturvårdsverk är av:

gruvindustrin;anrikningssand frånochgråbergtorrt0
själv-iskattskyldigtillförsinertajord, renasand, sommassorgrus,0

förutsättningunder atttäckning,utfyllnad ellerförmängderständiga
materialet;förbetalning emotskattskyldig inte kräver att ta

sluttäckning.förskattskyldigtillförskompost som0
användningen.fördokumentationskallansvarigedeponin presenteraförDen
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5§ Deponiskatten utgår skattepliktigt avfall med beloppton ettper som
0,15 det för invägningsåretmotsvarar gällande basbeloppetprocent enligtav

lagen 1962:381 allmän försäkring.om

För det fall avfallet utgör restprodukter från avfallsförbränningsanläggning
skall den i första stycket nämnda i 0,6.ställetprocentsatsen vara
Skatten skall avrundas till tiotalnärmast kronor.

6§ skattskyldighet inträder avfalletnär ankommer till och invägs vid
skattskyldig verksamhet.

§7 skattskyldig skall redovisa skatten till Riksskatteverket för det
kalenderår skattskyldighet har inträtt lämna deklaration.attgenom en
Deklarationen skall ha kommit in till Riksskatteverket 25den januarisenast
det kalenderår följernärmast efter det kalenderår skattskyldigheten inträttsom
och skatten skall inbetald denna dag.senastvara

8 § skattskyldig skall löpande vikt för invägt avfall med uppgiftange om
hur avfallet viktbestämsursprunget, och avfalltyp mottages,av som

organisationsnumret och på den lämnar invägt avfall, datumnamnet ochsom
klockslag, registreringsnummer på transportfordonet, det beloppsamt som

skatten invägtpå avfallmotsvarar och grunden för beräkning skatten.av
Uppgifterna skall sammanställas i särskild avfallsrapport vid utgångenen av
varje kalendermånad månadsrapport.

Vid utgången varje kalenderår skall månadsrapportema sammanställas iav en
särskild årlig avfallsrapport årsrapport. Denna skall utfärdas irapport tre
exemplar, behålls den skattskyldige,ett lämnas tillvarav ettav
Riksskatteverket och lämnas till Statens Naturvårdsverk.ett

Den årliga skall ha kommit in till irapporten andra stycket angivna
myndigheter den 15 januari nästkommande kalenderår.senast För det fall
verksamheten inte fullgör rapporteringsskyldigheten kan myndigheten vid vite
inkräva rapport.en

Månads- och årsrapport skall upprättas på blankett enligt formuläranvisningar
fastställs Riksskatteverket.som av

9 § Statens Naturvårdsverk och länsstyrelserna tillsynsmyndigheterutgör
enligt denna lag. För tillsyn och kontroll efterlevnaden denna lag harav av
tillsynsmyndighet till tillträderätt till låsta eller avspärrade områden haroch
rätt behövs.att ta prov som
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vidbehjälpligpliktig attlag ärdennaenligt vararegistreradärDen som
medmyndighetenförseanmodanpåochuppgifterlämnadekontroll av

material.erforderligtochhandlingar annatupplysningar,

1984:151lagentillämpas omlagdennaföljerinte10§ När annat av
prisregleringsavgifter.ochpunktskatter

Ikraftträdande

1996.januarilkraft deniträderlagDenna

m.flnettodeponiskatttill LagFörslag9.4 om
ochpunktskatter1984:151i lagenändring omtill LagFörslag om

prisregleringsavgifter.
avfall.påskattxxxxlagenTillägg:§ p.11 om

197l:69Skattebrottslageniändringtill LagFörslag om
avfall.påskattxxxxlagenl § Tillägg: om

1928:370Kommunalskattelagiändringtill LagFörslag om
lagenenligtskattochmiljökontosärskilttillinbetalningTillägg:§ 220 st.

avfall.påskattxxxx om

nettodeponiskattLagtillFörslag om
enligttillbetalas statenskallnettodeponiskattavfallpå§ Skattl

lag.i dennabestämmelserna

deponeringsverksamhettillståndspliktigdriverdenskattskyldig är§2 som
1969:387.miljöskyddslagenenligt

hosregistreradskall§2enligtskattskyldig varaär3§ Den som
Riksskatteverket.

slutligtfördeponeringsverksamhetskattskyldigtilllämnasAllt4 § som
skattepliktigtutgörbehandlingjämförligdärmedförelleromhändertagande

lag.enligt dennaavfall
Statensfastställsrenhetpå avkravdeförutsättning somattUnder

deponeringförutgåinteskattskall av:uppfylldaNaturvårdsverk är

gruvindustrin;frånanrikningssandochgråbergtorrt0
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sand, jord, inerta0 tillförs skattskyldiggrus, imassor som rena
självständiga mängder för utfyllnad eller täckning, under förutsättning att
skattskyldig inte kräver betalning för materialet;att ta emot

kompost tillförs skattskyldig för sluttäckning.0 som

Den för deponin ansvarige skall dokumentation förpresentera användningen.

5 § Nettodeponiskatten utgår skattepliktigt avfallton med beloppper ett som
0,15 detmotsvarar för invägningsåretprocent gällande basbeloppet enligtav

lagen 1962:381 allmän försäkring.om

För det fall avfallet utgör restprodukter från avfallsförbränningsanläggning
skall den i första stycket nämnda i stället 0,6.procentsatsen vara
Skatten skall avrundas till närmast tiotal kronor.

6 § Skattskyldighet inträder när avfallet ankommer till och invägs vid
skattskyldig verksamhet.

7 § skattskyldig skall redovisa skatten för det kalenderår skattskyldighet har
inträtt lämna deklaration.att Deklarationengenom skall ha kommit in tillen
Riksskatteverket den 25 januari det kalenderårsenast närmast följer eftersom
det kalenderår skattskyldigheten inträtt och skatten skall inbetald senastvara
denna dag.

Om den skattskyldige kan visa på vilket sätt under det kalenderår
skattskyldighet inträtt utvägt avfall återvunnits eller återanvänts och denna
hantering står i överensstämmelse med gällande bestämmelser och föreskrifter

Statens Naturvårdsverk meddelar behöversom inbetalning skatt inte skeav
med belopp motsvarande skatten på sådant avfall.utvägt

8 § skattskyldig skall löpande vikt för in- och utvägt avfall med uppgiftange
hur avfallet viktbestämsursprunget, ochom avfalltyp mottages,av som

organisationsnumret och denpå lämnar invägtnamnet respektivesom tar emot
utvägt avfall, datum och klockslag, registreringsnummer på transportfordonet,

det beloppsamt skatten på in-motsvarar respektive avfallsom utvägt och
grunden för beräkning skatten. Uppgifterna skall sammanställas iav en
särskild avfallsrapport vid utgången varje kalendermånad månadsrapport.av

Vid utgången varje kalenderår skall månadsrapportemaav sammanställas i en
särskild årlig avfallsrapport årsrapport. Denna skall utfärdas irapport tre
exemplar, behålls denett skattskyldige,varav lämnas tillav ett
Riksskatteverket och lämnas till Statensett Naturvårdsverk.

Den årliga skall ha kommitrapporten in till i andra stycket angivna
myndigheter den 15 januarisenast nästkommande kalenderår. För det fall
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vitevidmyndighetenkanrapporteringsskyldighetenfullgörinteverksamheten
inkräva rapport.en

formuläranvisningarenligtblankettpåupprättasskallårsrapportochMånads-
Riksskatteverket.fastställs avsom

tillsynsmyndigheterutgörlänsstyrelsernaochNaturvårdsverk9§ Statens
harlagdennaefterlevnadenkontrolloch avtillsynFörlag. avenligt denna

och harområdenavspärradeellertill låstatillträdetilltillsynsmyndighet rätt
behövs.rätt taatt somprov

vidbehjälpligpliktiglag är attdennaenligt vararegistreradärDen som
medmyndighetenförseanmodanpåochuppgifterlämnadekontroll av

material.erforderligtochhandlingar annatupplysningar,

1984:151lagentillämpas omlagdennaföljerinte10 § När annat av
prisregleringsavgifter.ochpunktskatter

Ikraftträdande

1996.januari1denkraftiträderlagDenna

279





1Bilaga

WKommittédirektiv

1993:68Dir.
beskattningfrågor rörandevissautredaUppdrag m.m.att

avfallav

1993:68Dir.

1993-05-27regeringssammanträdevidBeslut

Mitt förslag

beskattningrörandefrågorvissaför klarläggatillkallasutredareEn att
föreslå åtgärderför uppdraget ärUtgångspunkten attavfall. somm.m. av

användningminskadavfallsmängder,minskadeutvecklingenpåskyndar mot
förbättratochi produkter samt ettmiljöskadliga ämnen varorav

skallUtredarenrestprodukter.avfall ochomhändertagande av
nyttiggörandeändamålsenligttillmöjligheternaanalysera ett av- återvinning elleråteranvändning,avfallkällsorterat t.ex. genom

energiutvinning,
avfallstaxordifferentieradetillämpningkommunernasutvärdera hur av-

avfall,källsorteringenpåverkar av
olikaeffekterna sättanalysera attför ochförutsättningarnautreda av-

avfall, ochbeskatta
behövs.lagstiftningförslag till denlämna som-

Bakgrund

avfallets volymavfallshanteringenmålsättning för är attövergripandeEn
ändåavfalldetbehandlingenochskall begränsasfarlighetoch att somav
föreprioriterasåteranvändningprincip börskall förbättras. Iuppkommer

deponering. Ihandsistaenergiutvinning iochmaterialåtervinning,
utvinningkompostering ochinräknasmaterialåtervinning skall även av
miljöskadligainnehålletundvikasavfall skallskadligtbiogas. att avgenom

minskas.ochprodukteriämnen varor
förriktlinjer199293:l80propositionregeringens enI om

harproducentemasamhällsutveckling poängteraskretsloppsanpassad att en
utvecklingståndfå till motgällerdetbetydelsefull roll när att en

ochTillverkareavfallshantering.ochproduktutvecklingkretsloppsanpassad
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importörer måste i större utsträckning hittillsän påverkas störreatt ta
miljöhänsyn.

Producentansvar kan förekomma i flera former och i flera Enligtsteg.
propositionen bör, i den min de miljöpolitiska målen kan uppnås utan
tvångsåtgärder, frivilliga lösningar eftersträvas. förstaDet kansteget
innebära producentemaatt frivilliga åtgärdertar föransvaret attgenom
bidra till miljömålen uppnås. tillräckligaNär förutsättningaratt inte finns
för åstadkomma resultat frivilligatt väg ekonomiskaär styrmedel sättett

stimulera företagen uppfylla sittatt Principenatt förorenarensansvar. om
kostnadsansvar, Polluter PrinciplePays PPP, samtliga OECD-ländersom
i princip ansluter sig till bl.a. flertal överenskommelser,ett ärgenom ett
exempel på ekonomiskt producentansvar.

Källsortering år viktigt medel för åstadkommaett ökadatt
återanvändning och återvinning eller förbättrat omhändertagande av

Återanvändningavfallet. och återvinning avfall och restprodukterav
underlättas källsortering, vilket innebär avfallsmängderna kangenom att
reduceras. Källsortering kan möjliggöraäven miljöanpassaden mer
behandling det avfall ändå uppkommer,av t.ex. attsom sorteratgenom
avfall utnyttjas biobränsle för energiutvinning.som

Riksdagen har i samband med 1990 års budgetproposition prop.
198990:100 bil. 16, bet. l98990:JoUl6, rskr. 1989902241 angett som
delmål för arbetet på avfallsområdet källsortering bör utvecklas medatt
sikte på allt avfall går till slutbehandlingatt i kategoriersorterassom som
möjliggör från resurshushållningssynpunktett lämpligt omhändertagande
fr.o.m. år 1994. En ökad satsning på källsortering bör enligt
riksdagsbeslutet leda till förbränning och deponeringatt osorteratav
hushålls- industriavfalloch i allt väsentligt upphör. Trots avfallatt osorterat
har visat sig kunna förbrännas på acceptabelt isätt anläggningarett stora
med avancerad reningsutrustning, källsortering möjlighet till ökadger
återanvändning, återvinning förbättrade behandlingsmetoder bådesamt som
miljömässigt och ekonomiskt bör föredra.attvara

rådandeDen situationen inom avfallsområdet står inte i överenstämmelse
med riksdagens övergripande målsättning och ambitionsnivå. Fortfarande
förbränns drygt hälften hushållsavfallet medan i stortav sett resten
deponeras. Av industriavfallet deponeras allt. Såvälnästan hushålls- som
industriavfall förbränns och deponeras i skick. Någon väsentligtosorterat
ökad återanvändning återvinningeller material kan inte iakttas.av

Mycket tyder på det finns relativt potential föratt källsorteringstoren
skulle kunna leda till ökad återanvändning, återvinning förbättradeochsom

behandlingsmetoder. Avfallsförbränning energiutvinningmed förekommer
i flera kommuner. Genom sortering avfallet kan brännbart materialt.ex.av

bygg- och rivningsavfall förbrännastyp i lämpligaav separeras,
anläggningar och därmed bidra till miljöanpassad energiutvinning.en mer
Vid sådan sortering kan kategori avfall fås fram med högten en
energivärde närmast kan karakteriseras biobränsle. kategoriEnsom som

i huvudsak består köksavfall kan föranvändas lokal komposteringsom av
eller central kompostering för utvinning biogas rötning.av genom
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utvecklingenmotverkaromständigheter motemellertidfinnsDet som
lämnapriset föromständighet ärsådan attkällsortering.ökad En att

besparingartillmöjligheterAvfallslänmarenslågt.obehandlat avfall är
marginelladärmed heltavfallet blirhanteringresurssnål avgenom en mera

synnerhetiför honom. Detta ett systemekonomiskt ointressantaoch som
besvär ochmedför visstoftaavfallet tarutnyttjandeför bättre ettav

inget starktnärvarandealltså förEkonomin äranspråk.iutrymme
restprodukter ochåtervinningökadavfall ochsorteringincitament för avav

miljöanpassadtill målsättningarnamaterial. levaFör att merom enupp
användningresurshushållning, bl.a.effektivarevaruproduktion, avgenom

förbättratåtervinning,återanvändning ochbioråvaror, ökad samten
styrmedelytterligarebehövasavfall, kan detomhändertagande för gersom

ochmängden avfalltill begränsaincitamentnäringslivethushållen och att
avfallsslag.olikaseparera

riktlinjer för199293:l80propositionregeringensI enom
särskild utredare börsamhällsutvecklingkretsloppsanpassad att enanges

beskattningsaltemativ ocholikaeffekternatillkallas för analyseraatt av
sådan skatt kanbehövs. Enlagstiftningförslag till denlämna gesom

fortsattadriva på detförproducentansvarincitament till ökat att
produktutvecklingmiljöanpassadförforskningsarbetetutvecklings- och som

också ledakanteknik.miljöanpassad Denavfallssnål ochfrämjaskall ny,
utvecklingendrivakällsortering kanförtill intresseökat av nyasom

ochfrån avfalls-materialåtervinnaochåteranvändalösningar för att
behandlingsmetoder.resurshushållandeutvecklaresursflödet attsamt

Uppdraget

utredauppdragmedutredare tillkallassärskildföreslår attJag att en
beskattaolikaeffekterna sättför och analyseraförutsättningarna attav

tillsyftaråtgärderföreslåfor uppdraget äravfall. Utgångspunkten att som
minskadavfallsmängder,minskadeutvecklingenpåskynda motatt

ochproduktermiljöskadliga i samt ettanvändning ämnen varorav
restprodukter.avfall ochomhändertagandeförbättrat av

källsortering måstetill ökadlederskattutformakunnaFör att somen
påför hurförutsättningarnaochkostnadseffektivitetstyreffekt,bl.a. man

avfallet,källsorteradenyttiggöra sig det t.ex.ändamålsenligt kansättett
energiutvinning bedömas. Enåtervinning elleråteranvändning,genom

ekonomiskatill andrai förhållandebedömasmåsteavfallsbeskattning även
ske hurutvärderingSärskilt behöveravfallsområdet.styrmedel inom aven

haravfallstaxordifferentieradetillämpninghittillsvarandekommunernas av
källsorteringen.påverkat

imöjlighetermyndigheternasklarlägga attutredarenVidare bör
kontroll.och Ierforderlig tillsynreglerna utövatillämpapraktiken samt

frånbl.a.vilka konsekvenser,redovisaingåutredningsarbetet bör även att
hushåll,medför förförslagenkonkurrenssynpunkt,ochkostnads- som

myndigheter.berördaochnäringsliv, kommuner
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Utredaren bör utarbeta förslag till sådan lagstiftning krävs.som
Utredningsarbetet bör bedrivas med sikte på avslutat den 30att senastvara
juni 1994. denI mån utredaren identifierar problem kan lösas medsom
insats skyndsamma åtgärder förslagbör härom läggas framav utan att
avvakta arbetets slutförande.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga
kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens
inriktning, regeringens direktiv dir. 1992:50 angående regionalpolitiska
konsekvenser regeringens direktiv dir.samt 1988:43 angående beaktande

EG-aspekter i utredningsverksamheten.av
Vidare bör för arbetet gälla förslag bör så utformadeatt de stårattvara

i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden. Förslagen bör
också så långt möjligt utformas så samhällsekonomisk effektivitetattsom
uppnås.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Miljö- och naturresursdepartementet

tillkalla särskildatt utredare, omfattad kommittléförordningenen av-
1976:119, med uppdrag vissautreda frågor rörande beskattningatt m.m.

avfall,av
besluta referensgrupp,att sakkunniga, sekreterare ochom experter,-

biträde utredaren.annat
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall belastaatt

fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Miljö- och naturresursdepartementet
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frånRestprodukter

svenska

avfallsförbrännings-

anläggningar
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F.. I

Svenska Renhållningsverks-Föreningen har på uppdrag Miljö- ochav natur-
resursdepartementet och Avfallsskatteutredningen sammanställt uppgifter om
restproduktmängdema från de svenska avfallsförbränningsanläggningarna.

I redovisas restproduktemarapporten i förhållande till den tillförda mäng-
den avfall deras påverkan anläggningsamt och avfallets renhet respektiveav

Ävenföroreningsgrad. restproduktens eventuella användning fyllnads-som
material diskuteras.

Uppgifterna i insamlade frånär derapporten svenska avfallsförbränningsan-
läggningarna och 1992-års värden.representerar

Malmö i maj 1994

Svenska Renhållningsverks-Föreningen

Weine Wiqvist elena Bredin
Verkställande direktör Utredningsingenjör
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Heating

Allmänt

hushålls-förbehandlingsmetodendominerandedenAvfallsförbränning är
behandlasavfallsförbränningsanläggningar21landetsVidSverige.avfall i

liksomavfallsförbränning,hushållsavfallet. Vidtotala% detungefär 55 av
ochMängduppstår restprodukter. rest-behandling, typvid varje avannan

förbrännings-viktigasteDefaktorer. är:mängdpåverkasprodukt enav
Förbränningsteknisktrökgasreningsutrustningen.ochbränsletillförtteknik,

fluidiseradrespektiverostereldadeidelas inSverigeianläggningarnakan
anläggningar.FBbädd

ifinnsrestproduktermedflödenade olikavisarnedan enoch 2Figur 1 var
pålösningsinanläggning har rest-Varjeavfallsförbränningsanläggning.

någonförrepresentativaintenedanFigurerna ärprodukthanteringen.
för olikamöjligaantalet vägartotaladebaravisaranläggningenstaka utan

vidtillåtervändabrakangå. Figurema att genom-restprodukter varaatt
läsning rapporten.av

Rostereldning

Rökgasreningsaska
Askhanteringslam

ochVatten
stabiliseringsmedelRökgasrening

inBränsle

n Kemikalier

13690111

Avfall ev.+andrabränslen Förbränning

ö

Bottenslagg slaggsømñng

U
Återanvändning

rostereldadiavfallsförbranningsverket envägvalolikaRestproduktens genomFigur
anläggning
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Fluiciserande bädd

Återvinning

uAvfall .m Återanvändning
W

SoneringsrestFörbehandung

Sorteratavfall
S‘33‘°°‘i3RDF Kemikalier

Å b4Annat bränsle
Flis. mm

Bottenslagg
I DeponiFörbränning

B NJ
Sand

g Restprodukt-
hantering

RökgasreningKemikalierr
Rökgasreningsaska

Figur 2 Restprøduktensolika vägval FB-anlaggninggenomen
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Restproduktmängder uppstår vid förbränning avfallsom av

Restproduktmängden från avfallsförbränningsanlägggiingarna varierar kraf-
tigt beroende på sammansättningen det tillförda lnränslet. En andelstörreav

exempelvis flis i bränslet medför minskad miängd restprodukter. I deav en
använder tekniken fluidiserad bädd FB-pannor andelenärpannor som

bränsle t flis, träkross, spannmål, torvannat stor.ex

Det finns FB-anläggningar förbränner avfall Sverige. I dessai utgörsex som
avfallet ungefär 13 det tillförda bränslet. Detta kan jämföras med deav
övriga femton avfallsförbränningsanläggningarna, använder roster-som
tekniken, där praktiskt allt det förbränns avfall. Detta medförärtaget av som

förhållandet tillförtmellan bränsle och restprodukter mellan de olikaatt
förbränningsteknikerna inte blir jämförbart. En viktig skillnad är attannan

i FB-pannorna i högre grad förbränner förbehandlat, avfall iänman sorterat
rosteranläggningar, dvs avfall med andel brännbart material,störreett en

mindre mängd restprodukter. Det avfallet i dessasorterade utgörssom ger en
fall ungefär hälften den ursprungliga avfallsmängden.av av

Röster-anläggningarFB-pann0r

329 vfalla° 96% avfall
hushåll,

hushåll.industri,
industri,bygg
bygg

ibränsle bränsle68% 4% annatannat
flis, spannmåltorv, träkross, torv, spannmålflis, träkross,

Diagram tillförda bränslen förbränns de två1 och 2 anläggningstypema.visar i olikasom

tabellI l och 2 redovisas 21nedan de avfallsförbränningsanläggningarna i
Sverige för närvarande drift.i Tillfört bränsle till anläggningarnaärsom
inkluderar allt förbränns i anläggningen, dvs avfall och bränsle.annatsom
Redovisningen restprodukter inkluderar förutom bottenslagg och rökgas-av
reningsaska i flesta fallende olika kemikalier, stabiliseringsmedel, sandäven
och vatten.
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TillförtTyp Effekt Restprod. RestTillfav
tonåranläggning MW tonår % anläggn.

Bollnäs FB 10 23 769 4 074 17
Eksjö 8FB 16 738 680 4
Landskrona 20 30FB 613 1 604 5
Lidköping FB 24 50 921 8 16110
Sundsvall 20FB 44 000 2 960 7
Västervik FB 10 65 233 3 456 6

Summa: 92 231 274 20 884

Tabell förbrännerFB-pannor anfall Sverige. Tabellen fördelningen1: i visarsom av
1992-ärstillför: bränsle restprodukter. värden.och

Typ Effekt Tillfört RestTillfRestprod.av
tonåranläggning tonårMW % anläggn

Avesta 14 43 300 8 737 20rost
Bollmora 10 000 45811 l 13rost
Borlänge 18 28 525 5 182 18rost
Göteborg 90 283 436 70 694 25rost
Halmstad 24 79 056 16 508 21rost
Karlskoga 12 619 608 4616 7rost
Karlstad 17 47 532 11 209 24rost

9Kiruna 10 14 870 1 410rost
Köping 20 38 367 9 130 24rost
Linköping 75 211 620 48 893 23rost
Malmö 60 202 139 49 547 25rost

6 19 099 4 986 26Mora rost
Stockholm 100 234 937 74 011 32rost
Umeå 38 93 930 23 642 25rost

000 632 23Uppsala 67 220 49rost

Summa: 382561 1 544 430 647

Tabell förbränner TabellenAnläggningar avfall med rosterteknik Sverige.2: i visarsom
1992-disfördelningen bränsle restprodukter. värden.tillfiirt ochav

diagram 3 redovisas resultatet och 2 vilketI och 4 tabell 1 att ettgerav ,förhållande avfalls-normalt mellan restprodukter och tillfört bränsle vid
på 9%förbränningsanläggningar ligger 25% för rostereldning och vidrunt

förbränning i FB-pannor viktsbasis.
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Rester-anläggningar[:3.panno,-

25%
Rest-
produkter

bränsle vidförhållande till tillfart förbränningandelen restprodukter iDiagram 3 och 4 visar
de två olika anläggningstypema.anfall iav

kvalité behandlingRestprodukter, och

restprodukter, i denfördelningen olikaredovisarTabell 3 och 4 nedan av
restprodukter.specificera sinamån dela ochanläggningarna har kunnat upp

i olikadelas inRestproduktema kan grupper:

ochrostergenomfall, slagg, sandinkluderarBottenslagg- -
fårpå innebär det inteKravet slaggoförbränt. att

material i slaggen.5 % oförbräntfinnas änmer

olika kemikalierförutom askaninkluderarRökgasreningsaska även- -
ochfällningsmedel, mm, sandkalk,t vatten.ex

sitter rökgasrenings-Huvuddelen alla metaller iav
vilket inte bör användas tillaskanaskan, gör att

någotbör på enligtnågot stabiliseras sättutan
den deponeras.nedan innan

Övrigt sand ochskrot, vatten.cement,t utsorterat- ex-

utfyllnadsmaterial vid väg-Försök i Malmö, använda slaggrusatt som
skillnad i utlakad mängd vidnågonbyggnation, intevisar det i princip äratt

metaller hamnar iDevanligtanvändning jämfört medslaggrus somgrus.av
rökgasreningsaskan.metallerna ihårt bundna jämförtslaggen sitter ganska

använda slaggrus vidundvikakanskeMan försiktig ochbör dock att envara
områden.ekologiskt känsligagrundvattentäkt eller i
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Sättet hand förerestprodukterna deponering, på privata eller kom-att ta om
deponier,munala kraftigt mellanvarierar anläggningarna. vissaI anlägg-

ningar blandar ochbottenslaggen rökgasreningsaskan till restprodukt.man en
I andra anläggningar blandar i i rökgasreningsaskan tillsam-vattenman som

med kalken bildar hård produkt. StockholmI användermans cementen man
och stabiliseringsmedel till rökgasreningsaskan. Anläggningarvatten som

använder sig så våtkallad reningsmetod blandar rökgasreningsaskansom av
frånmed slammet vattenreningen till slutprodukt före deponering. Olikaen

metoder för stabil produkt till deponering kan vissa falli innebäraatt ge en
restproduktens vikt och mängd ökar markant.att

Tabell restproduktmängderi FB-anläggningarna:

ÖvrigtBottenslagg Rökgas-
reningsaska

tonår tonår tonår

Bollnäs 2 647 14271
Eksjö 180 500
Landskrona 6041
Lidköping 3 616 3 484 01021
Sundsvall 2 700 260
Västervik 641 815l l

Summa: 38812 6 059 2 437

Tabell Tabellen fördelningen restprodukter från3: visar av
1992-års värden.FB-pannor.

från 730Varav 697 sand bädden ochär är1 ton ton vatten.
fraktionManuellt och rnagnetavskild obrärmbar avfall.2 ur
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rostereldadeanläggningar:restproduktmängder iTabell

ÖvrigtBottenslagg Rökgas-
reningsaska

tonårtonårtonår

4098 328Avesta
201257Bollmora l
5266564Borlänge

9 877Göteborg 60 817
75715 751Halmstad
6499596Karlskoga
06229 147Karlstad
410l 000Kiruna

1 301829Köping 7
5 0043 893Linköping

44741003Malmö 45
2637234Mora
620 6804655 711Stockholm 11
088Umeå 320 554

4 70093244Uppsala

680310 ll40330 657Summa:

restprodukter frånfördelningenTabellenTabell visar4: av
1992-års värden.med rosterteknik.anläggningar

slaggsortering. 1992sorteringsanläggning för1984byggdeSYSAV3 en
kanmaterialåtervinningbottenaska till37 249gick texett somton - dettaSevägbyggnationer.vidfyllnadsmaterialanvändas mer omsom

sidan
ochanvändesrökgasneningsproduktemastabilisera vatten.cementFör4 att

Produoentansvar

förorenings-desselleravfallets renhetpåverkasrestproduktmängdenAtt av
visarexaktundersökningaringadet finns idagganska klartgrad är sommen

förhållandehur detta ut.ser

för vissaproducentansvaretoch inriktningomfattningEftersom varorav
konsekven-bedömaförförutsättningarkänt saknasi inte attärännu stort sett

frak-eventuellaavfallsförbränning. Defrånrestproduktervadserna avser
mängderförlorade samtkommerviss del ersättationer avfall till attsom

för-kommersopsäckenursprungligaåterstår dende fraktioner ursom
värmevärdehögre änhainnehålla föroreningarfärremodligen ettsamtatt

tidigare.
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Redan idag ställer avfallsförbränningsanläggningarna renhetskrav påstörre
det inkommande avfallet. Det finns viss tröghet sådanai ökade kraven men
trenden visar redan ökade krav på inkommande avfallatt mindre ochger
mindre bottenslagg. Detta beror på fåtthar in renare avfallatt ettman som
innehåller mindre fraktioner icke brännbart material.av

Slutsatsen blir därför endast rent avfallsbränsleatt tillförsutsorteratom
förbränningen bör detta inte medverka till öka restproduktmängdenatt

tvärtom.snarare

Inom RVFs arbetsgrupp Avfallsförbränning genomförs för tillfället ett pro-
jekt formi beräkningsprogram. Programmet harett till uppgift be-av att
räkna konsekvenserna på hur bland utsläpp och restproduktsamman-annat
sättning beroende på vilka fraktioner tillsätts vid avfallsförbränningen.som
Programmet inte helt färdigutvecklat.är ännu

Återvinning återanvändningoch frånrestprodukter avfallsförbränningav

Vid förbränning avfall bildas restprodukt, slagg, normaltav en som
deponeras i Sverige. Slaggen innehåller bland metaller kan smältasannat som

återanvändasoch slaggrus kan användas fyllnadsmaterial. Provsamt som som
gjorda Statens Väg- och Trafikinstitut och erfarenheter utomlands visarav

slaggruset har goda stabiliseringsegenskaper.att

SverigeI användningenär slaggrus relativt tanke. Viss erfarenhetav en ny
har på SYSAV i Malmö, har slaggruset från sinanvänt sorterings-man som
anläggnin till bygga parkeringsplatservägar, och byggmaterialattåtervinning som
deponin. och användning dessa restprodukter i Sverige ärav
idag mycket begränsad. Kunskaperna slaggrusets egenskaper välärom
utforskade bland SYSAV i Malmö och Tekniska Verken iannatav
Linköping. Båda har arbetat med frågan i många år. Däremot saknas lag-
stiftning tillåter användning slaggrus, exempelvis fyllnads-som av som
material. Förslag till lagändring i bland rniljöskyddsförordningenannat
under punkten 92.04 finns, beslutat. Istället såblir detär ännumen att om
någon önskar använda sina restprodukter kan ansöka tillstånd hos sinman om
lokala myndighet, kan från fall.fall tillavgörasom

I Tyskland och Danmark har slaggrus under många åranvänt med godaman
resultat. Se bilaga broschyr från SYSAV.även en
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Sammanfattning

Föreliggande restprodukter kan sammanfattas i följande punkter:rapport om

Mängden restprodukter funktion tillförda bränslen varierar kraftigt- som av

Vid avfallsförbränning med rosterteknik restproduktmängdenutgör- av
25% tillfört bränsle, i allt väsentligt avfallav

Vid förbränning i fluidiserande bädd motsvarande siffra 10 %.är° ca
Skillnaden förklaras fluidiserandebäddanläggningar förbränneratt ettav
bränsle förbehandlat ochär sorteratsom

Det för någratidigt dra slutsatser restproduktemas mängdär att- om som
följd utökat producentansvar.ettav
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1.0 Inledning

i Washington och påSveriges Tekniska Attachéer D.C Angeles har uppdragLos av
Avfallskatteutredningen i Sverige studerat olika miljöavgifter i USA. Undersökningen är

Cecilia Hellstadius i Washington i samrådgenomförd civilingenjör D.C med Weineav
teknisk attaché i Angeles, granskat och godkäntWiqvist, arbetet.Los ävensom

Syfte1.1

påSyftet med undersökningen reda det i USA finns delstater eller regionerär att ta om som
återvinningen,infört avsikt öka minska avfallsmängdemamiljöavgifter med eller dylikt.att

Särskilt intressant belysa vilka avfall, produkter eller anläggningar omfattasåratt som av
konstruerade, intäkterna frånavgifterna, hur avgifterna vad avgifterna används till ochär

från eventuella utvärderingar avgiftssystemen.resultat av

1.2 Arbelsmctod

påtill baserat telefonkontakt med delstatliga miljömyndigheter.Underlaget denna ärrapport
flesta fall i kontaktadeTelefonsamtalen har i de resulterat den skickatatt personen

informationsmaterial delstatens miljöavgifter och skatter. Informationsmaterialet, ärom som
någotvarierande omfattning och kvalitet, har varit oklart kompletteratsav om genom

telefonkontakt.upprepad

påhar grund uppdragets begränsade tids- och kostnadsramar inte varit möjligtDet göraattav
samtligaheltäckande studie delstater.52en av

Konsultfirman Arthur Little gjorde kartläggning lagförslag och lagstadgade1991D en av
kort sammanfattningmiljöavgifter i 10-tal delstater. varje delstatFörett ges en av

miljöavgiftema studie inleddes med kontakta delstatema i Arthurse bilaga 1. Denna Datt
informationen. rundringningLittles för uppdatera resulterade i positivDennarapport att

fråntelefonintervjuer och informationsmaterial delstatema Kalifornien,i formrespons av
Illinois, Maine, Nebraska, North Carolina, Virginia och Wisconsin..Florida, Vermont, I

gåttMassachussetts och Hampshire har inga lagförslag igenom. Lämpliga kontakt-New
upprepade försök sökts i delstatema Mexico, Oklahoma,har under New Jersey, Newpersoner

information frånPennsylvania och Washington. har ingen dessa delstater varitOregon, Tyvärr
möjlig på kontaktpersoner inte ringt eller den information degrund säntatt att somav
lovat.

utgångspunktkontaktats. valdes med från dessaYtterligare 10-tal delstater har Dessa attett

SverigesTekniska Attachéer
Washington AngelesD.C och Los
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påvisat miljömedveten lagstiftningen på områden.andra Från denna rundringning finnsen
frånuppgifter delstatema Minnesota, Mississippi och Missouri redovisade.

1.3 Omfattning

inledande bakgrund till miljöavgifterRapporten i PåföljandeUSA. kapitel beskriver deger en
huvuvdsakliga skillnaderna mellan olika avgifts- och skattesystem. Vidare belyses
uppbyggnaden olika miljöavgiftssystem, syften och incitament, fördelar och nackdelar.av

sista del påRapportens exempel existerande miljöavgifter och skatter i delstatema,presenterar
Florida, Illinois, Kalifornien, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North
Carolina, Virginia och Wisconsin.Vermont

2.0 Bakgrund

amerikanska miljödebattenDen har sedan mitten 80-talet till allt del handlatstörreav om
avfallsfrågor. tillgångMinskad till förmark deponering, lagstiftning, höjdasträngare

motståndtippavgifter, ökat resursslöseri med har resulterat i många lagförslag medmot mera
avsikt driva uthålligUSA utveckling sustainable development. på regleradKravatt mot en
återvinning, källsortering, avfallsminimering, miljömärkning, förbud olika produkter,mot
miljöavgifter och avfallsskatter några exempel.är

Aktiviteter för hitta olika incitament för driva framåtutvecklingen livligare inomatt att är
delstatema inom den federala administrationen. Orsaken ligger delvis i det amerikanskaän
statsskicket uppbyggnad inom vilken den federala lagstiftningen fungerar undresom en
standard och vägledning för delstatema. federala lagstiftningenDen ställer visserligen krav

också delstaterna vid stiftandet lagar, Idag finns federalingensvängrumstortmen ger av egna
lagstiftning miljöavgifter och skatter.av

för genomförandetAnsvaret de delstatliga lagarna ligger delvis regionala counties ochav
städer. har inomDessa för sitt arbete implementeramed och uppnå de delstatligaattramen
kraven möjlighet införa, till exempel, miljöavgifter. Mer information måluppställdaatt om

erhållna gåroch resultat läsa i Avfallströmmar i förändring Marcella Petkovatt rapporten av
utgiven Sveriges Tekniska Attachéer. amerikanska komplexaDet statsskicket ochav
uppdragets tillåterbegränsning inte heltäckande bild existerande miljöavgifteratt ge en av

påvarken nivå.delstatlig eller lägre Förhoppningsvis denna god inblick i olikarapportger en
miljöavgifter och skatter i de delstater medvetet och aktivt arbetar för bättretyper av som en

miljö.

SverigesTekniskaAttachéer
WashingtonD.C och Los Angeles
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olikamellan systemSkillnader3.0

på olikabillsmånga lagförslagåren bearbetattiounder deharDelstatskongresserna senaste
inledningen,nämndes igjorde,LittleArthurKonsultñrman Dskatter.ochmiljöavgifter som

på avfall,olikaeller skatteravgifterlagstiftadepå ochlagförslagkartläggning1991 aven
resulteradeochårenför 1990 1991delstaterdatasökning i 50material. Enochellerprodukter

lagförslag.olikai 280över

påskillnaderhuvudsakligaframstodlagförslagenolikamellan de 280jämförelseVid en
punkter;följande

avgiftenskatteninförandetmedsyftet av- skattenavgiftenberörsproduktavfallvilken avtyp somav- etc.prisvikt, enhetvolym,avgiftenskattenförbasen- , distributionskedjanim.m ärkonsumentåterförsäljare,grossist,tillverkare, somvem-
avgiftenskattenbetalaålagd att

incitament-
tillanvändsskattemedlenvad-

Syften3.1

har.syfte de Förpå vilketavseendemedmiljöavgiftertvåsärskiljagårDet att grupper av
återanvändningåtervinning ellerfrämjahuvudsyftetmiljöavgifter attärden första gruppen av

miljöavgifterdennainförandetbakomTeorinmaterial.och typprodukterolika avavav
påproduktpriset ochimiljöpåverkan inkluderasproduktsförlåta kostnadenpåbygger att en

förpackningardet främstdennaprodukter. Inom ärvalså konsumentens gruppsätt styra av
aluminiumburkar,plastflaskor,ochexempel glas-tillförpackningsmaterial,och som

finansierarintäkternavanligtavgift.med Detbeläggs är atttidningspapper, som
regionen. Dennaelleri delstatenavfallshanteringenförbättramedarbetemyndigheternas att

Disposal Fee.Advancebenämningenundergår oftagrupp

förbättradfinansierasyftefrämstaskatter,avgifter eller är atthörandraTill den varsgruppen
däck,avfallofta vissdetdennadeponeringsteknik. Inom är typsäkeroch avengrupp

skattebeläggs.avfallsanläggningetc. ellerbatterier somen

Betalande3.2 pan

förbetydelsefullamellanhänderfleraden ärnår konsumentenprodukt somInnan passeraren
återförsäljareprodukt hosför ärfår betalapris konsumentenlivscykel. Detproduktens enen

distri-iOavsettmellanhänder.kedjanifaktorerekonomiskaantalberoende vemavettav

Tekniska AttachéerSveriges
Angelesoch LosWashingtonD.C
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butionskedjan betalar miljöavgift innebär dettasom avsevärd kostnadsökningen för dennaen

Denna kosmadsökning blir ipart. sig föremål för antal möjligaett vägval för den ärsomålagd betala avgiften. De valatt företag står införett antingenär svälja kostnadenatt och
därmed minska vinstmarginalen eller låta kostnaden påverkaatt produktpriset. Företaget kan
till exempel lägga avgiften direkt på produktprisettoppen eller inkludera avgiften iav sina
övriga kostnader och på så minska effekten påsätt produktpriset. Företagets beslut starktär
beroende på dess ställning på marknaden.

uppnåFör målet med miljöavgiftatt kan valet i distributionskedjanen ska betalaav vem somavgiften avgörande.vara

Att avgiftsbelägga återförsäljare det och också detär tydligasteen för konsumenten. Det
finns dock viss risk konsumenten uppfattar detatten politisk förevändning för höjasom en att

Därvid försvinner syftena med dennamomsen. ett just fåav typ konsumentensystem,av att
positivt inställd och medveten vilka produkter han bör undvika köpa.om Troligen kansom att
detta kompenseras med information syftet med avgiften till konsumenterna.om

Fördelen med låta i början distributionskedjan,att part tillen exempel tillverkare,av som enbetala avgiften fårär enhetligatt bassystemet skattebetalare. Det finnsen dockmer fleraav
nackdelen med sådant val. Dels kräver sådantett ett administrativa insatser.system mer
Dessutom finns risk för avgiften försvinner påatt fram till konsumentenvägen och fårinte
den effekt på det slutliga produktpriset avsikten. En nackdel försom var annan som
närvarande specifiktär problem förett USA i framtiden kanske problem imen ett även
Europa, företag belastadeär medatt miljöavgift kan få svårare konkurreraen medatt

i andra delstater inte har sådangrannarna avgiftskatt.som en

3.3 Avgiftsbas

Vid val basenhet för avgiften finns flera möjligheter.av De vanligaste vikt, volym,är
styckevis och pris, Oavsett val basenhet det svårt skapaär rättvis avgiftav att en tarsomhänsyn till olikheter mellan produkter.

En avgift baserad på produktens vikt favoriserar material lågmed densitet, aluminiumsom
och plastförpackningar. Däremot blir material glas, med högt förhållande mellan vikt ochsom
volym, hårt beskattat avgiften baserad pånär vikt.är Det omvända gäller för ett system
baserat på volym. uppskattningEn visar övergång från viktbaseratatt tilletten system ett
volymbaserat skulle för material aluminium, plast och stål innebära höjningsom papper, en avavgiften mellan och20 100 Däremot skulle avgiften förprocent. glas sjunka med 65över
procent.

En avgift baserad på enskilda enheter relativt vanliga.är En nackdel med sådantett ärsystem

SverigesTekniska Attachéer
WashingtonD.C och Los Angeles
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produktvärde kanochproduktstorlekiskillnaderdetillhänsynintedet somstorataratt
förpå tomfat bli lika högavgiftenexempeltillskullesådant ettförekomma. I somsystemett

avgift kanprisbaseraddenna obalans Enavgift jämnasprisbaseradMedkonservburk. ut.enen
hårspray,burk medavgiften förexempel blirTillavseenden.slå i andradock somensnett

dyrare,PET-flaskasådubbelt avsevärtärmycketungefär lika stor men somväger som en
PET-flaskan.förhögre än

pris- ellervisadeprodukterantal utvaldaföravgifter attmellan olikajämförelse ettEn
volymbaseradelleri vikt-gånger högretvå tillofta blir änavgifterenhetsbaserade ensex

avgift.

genomföra eftersomlättareenhetsbaserad avgift systemenochpris- är attmedSystem en
direktavgifter,volymbaseradeochVikt- ärsålda produkter.antalettillrelateratendast somår

kräverdessaeftersomsvårare administrera, systemavfallsströmmen,relaterade till är att
förpackningar.ochprodukterföroch volymviktdatastatistiska över

incitament3.4

förekonomiska incitamentfungeraförskapade attflesta falldeMiljöavgifter i attär som
direktlagarfå delstater harFörvånansvärtmiljömål. ärlokalaregionala ochuppnå som

förhittats inomkopplingdirektamiljömål. endaDendelstatenskopplade till ramensom
delstatensupphörDisposal Fee,Advance närFloridasundersökningdenna är som

uppnådda.återanvändningsmålåtervinnings- och är

från redanverksamhetervissaundantapålagor valtistället förhardelstater attFlera att anta
verksamheterförskattelättnaderharde delstaterredovisarBilagaskatter. 2existerande som
med dennaverksamhet. Syftetmiljövänligdefinition,delstatemasbedriver, enligt ensom

medSystemdelstater.miljöavgifter i USAsexisterandekartläggaundersökning attvar
tabellenihär kortsammnfattasochsammanhangetiintressedock visstharskattelâttnader ett

förskattelättnaderbeskrivningomfattandekapiteli 4.3Vidarenedan. aven merges
ochåtervinningfrämjarutrustninganvänderKalifornieniverksamheter somsom

återanvändning.
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4.0 Miljöavgifter och skatteri olika delstater

följer någraHär exempel avgifts- och skattesystem har antagits i delstaterna Florida,som
Illinois, Kalifornien, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Carolina,
Vermont, Virginia och Wisconsin.

Informationens omfattning kan variera beroende på underlaget från vissaatt delstater är tunnt
på information och det inom den tid stått tillatt förfogande inte varit möjligt fåsom att mer
fullständiga uppgifter.

SverigesTekniska Attachécr
WashingtonD.C och Los Angeles
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FloridaFeeDisposalAdvance4.1

påDisposal FeeAdvanceform199293årsskiftetvidinfördeFloridaI avenman
dennamedenda delstatendennärvarandeför typFloridaolika slag. avförpackningar ärav

nedan.vilket beskrivssystem,

från delstatensavgifteninoch samlaradministrerarof Revenue systemetDepartment
i sinDistributörenytbehandlatoch turplast, glas tarförpackningardistributörer papper.avav Återförsáljarenkunder.sina är,kani sindenneåterförsäljaren, utavgift tatur avut somaven

produktervilkakundersinainformeraskyldigej,avgift ellerhan att omuttaroavsett enom
för.avgiftskattbetalarhan

ochläkemedelsförpackningaraluminium,stål ochförpackningarfrån lagenUndantagna år av
administrationen.federalaoch denförsvaretamerikanskaför detavseddaförpackningar

förpackningar:följandebelagdochavgiften lnärvarandeFör centär
half-gallonMjölkkartonger

plastflaskorliters2
vattenflaskor i plastgallonl

Öl glasflaskorandraoch
motoroljaPlastflaskor med

glasMajonâsburkar av
Schampoflaskor plastav

enhet.avgiften till 2höjsårsskiftet 199495 centVid per

bevisatvå kanunderfrån avgiftenbefriadeblikanåterförsäljareoch manDistributörer om
underhar,återförsäljarenelleråtervinningsmål. Distributörendelstatensfullföljtatt man

inteförpackningarantalstatistik detföraskyldighet överbefrielseperioden, mansomatt
tillhandastatistikenutgång skabefrielsenseftermånaderför. varaskatt Senastbetalar tre

befrielse.fortsattberättigatföretagetbedömningdå ärof görRevenue,Department omensom
för denavgiftenbetalastraffränta,medefterskott, 12iskyldigtbli procentskanFöretaget att

sida.måldelstatens seuppnåttinte nästabevisligenperiod mansom

priserhöjdaolika slag. Genomförpackningaråtervinningenökamed lagenSyftet avär att av
delstatensinteomfattning möteranvända iprodukterochförpackningarpå somen

miljövänligare. Lagenhandla ärkonsumenternakunna attåtervinningsmål, hoppas man
uppnådda.målenavskaffasoch kommer ärtillfällig näratt

tillbidrarprojektlångivning tilloch attfinansieringgårfrån avgiften till somIntäkterna av
projekttilldelaskommerstödEkonomiskt utattmiljö- ochdelstatensbevara naturresurser.
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för förbättra marknadenatt för återvunna material, för gamlaatt vatttendammar ochreparera iform lån till kommuner och städer förav modernisera sinaatt vattenreningsanläggningar.

Intåktema for 1993 beräknas till cirka 23 miljoner dollar.

Återvinningsmål delstateni Florida

Materid Mål

Glas 35 återvinning juliprocent l 1994
50 återvinning januariprocent 1 1998

i viktsprocentmått alla tillverkade, fyllda och såldaav förpackningar.
Plast 25 återvinning eller återanvändningprocent materialet i andraav

tillämpningsområden.

Papper Nytillverkade pappersförpackningar ska innehålla
30 återvunnet materialprocent 1 juli 1994
40 återvunnet materialprocent 1 januari 1997
50 återvunnet material lprocent januari 2002

4.2 Dcponiskatt Illinois

Delstaten Illinois 1986 avfallslag.antog Genomförandeten lagenegen på både delstatligavoch lokal nivå finansieras delvis med deponeringsskatt betalas tippägareen eller densom avdriftsansvarige för tipp.en

Skatten progressiv ochär relaterad till den totala mängden ton eller kubikmeter tippat avfall.
Sedan har1989 skatten varit 0.80 dollar kubikmeter eller 1.27 dollarper Lagenton.pertillåter också lokala myndigheter addera lokal deponeringsskattatt på tillen 0.80 dollaruppkubikmeter, med avsikt utnyttjasper föratt syften de delstatliga skattemedlen.samma som
Den totala skattesatsen får dock inte överstiga 1.30 dollar kubikmeter.per

Skatten har sedan 1986 givit intäkter på cirka 17 miljoner dollar året.om
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KalifomienpmcessutmstningförSkattelätutad4.3

såväl föreningarföretagenskildaförordningKalifornien 1988 somantog personer,som gaven
ansökadecember 1993 40tilljanuari 31perioden 1989 procentsunder 1möjlighet omatt

produktertillverkninganvänd förprocessutrustningkostnaden förskattereduktion somavav
specificering:följandematerial enligtåtervunnetinnehåller

i Kalifornienmaterialåtervunnettillverkatprodukten genererat50 ärprocent avav- ifrån hushållsavfallmaterialet ska kommaåtervunnadet genererat10 procent av-
Kalifornien.

frånprocessutrustningen draskostnad förgodkänd40beloppEtt procentmotsvarar avsom
betalningsplan;enligt följandeinkomstskattföreningensellerföretagetspersonens,

i driftköptes ochåret utrustningendet första togs20 närprocent-
åretandradet15 procent-

årettredjedet5 procent- den aktuellaanläggning underdollartill 000skattereduktion 250Maximal är satt per
femårsperioden.

elleranvändertillverkningsanläggningarantaletökaskattereduktionenSyftet med är att som
produkter.produktioni sinåtervinner material nyaav

ansökningar, 23fick in 60Board under 1992Integrated ManagementCalifornia Waste varav
vid slutetfärdigbehandlade 1992.och 34godkändes, avslogs3 avvar

den lpågår och kommereffekterförordningens avrapporterasutvärdering att marsEn av
1994.

Återvinningsskatt Maine4.4

Mainearbetet inomfinansieraåtervinningsskatt förjulii 1990Maine attDelstaten antog en
ska stödjaProtection.Environmental Pengarnaofoch DepartmentAgencyManagementWaste

tillståndsgivningmedkopplade till arbeteadministrativa kostnaderochåtervinningsprogram
skatten.berörsprodukterför deponering dekontrolleroch avsomav

dollaröverstiger 250värdeÅterförsäljare möbler,ochblybatterier, vitvarordäck, varsnyaav
ochvitvaradollardäck ochdollar 5återvinningsskatt á 1årligen betalaskyldiga perår att per

möbel.
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Under beräknas1994 skatten intäkter på totalt cirka miljoner5 dollar,ge vilka kommer attfördelas enligt följande:

Återvinningsservice; 802 000 dollar
Service åt städer och förelag formi nyhetsbrev, utbildnings-av
material, besök m.m

Arbete inom lagens ramar; 1 170 000 dollar
Tillstdndsdrenden deponianldggningarj och implementering

avfallsfömrdningenav

Planering, marknadsföring och utveckling inom myndigheten 600 000 dollar

Kontrollarbete l 500 000 dollar

Övrigt 410 000 dollar

4.5 Avfallsskatter Mississippi

4.5.1 Avfallsminimeningsskatt

Delstaten Mississippi 1990 så kalladantog avfallsminimeringsskatt för företagen somhanterar miljöfarligt avfall. Skatten ska fungera ekonomiskt incitamentett för uppnåsom att
delstatens mål minska avfallsmängdemaatt med 25 år 1996.procent

Skattesatsen baserad företagetsär årliga avfallsproduktion enligt följande;

0.01- 9.99 dollarton 250per
10.00- 99.99 500 dollarton per
100 999.99 1500 dollarton per-
1000 9999.99 år 2500 dollarton per-
10 000 49 år000 10 dollarton 000per-
50 000 år ellerton 50 000 dollarper mer

Företaget betalar skatten gång året tillsammans med specificeraden om redovisningen avhanterade avfallsmângder. Straffavgiften, för de företag inte betalar skatten i tid,som är tregånger det ursprungliga skattesatsen.
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stöderfond Departmentisamlasochdollarårligen cirka 000500 somSkatteintaktema enâr
prevention.pollutionavfallsminimeringförQualitysEnvironmentalof program

avfallpå ide-miljöfarligtSkatt4.5.2

betalaskyldigsopförbränningsanläggning är attdeponi ellerarrendatorellerVarje ägare av en
medoch slagg,askaavfall. För storhanteratanläggningeninomdollarpåskatt 1 tonperen

räknas.torrviktendetandel årvatten, som

följande;enligtfonderpåfördelasSkatteintâktema tre
FacilitySolidNonhazardous WasteMississippikalladfondgår till50 procent en-

FundActionCorrective Trust
åtgärder förQuality medofvidarbetet Departmentfinansierargår till35 attprocent- utvecklingsprojekt,ochforskningutbildning,rådgivning,i formavfallsminimering av

meddemonstrationsprojekt mera
planering ochQuality medofvidarbetet Departmentfinansieragår till15 attprocent- förochavfallicke-miljöfarligtförordningenför programinomtillstândgivning omramen

delstatenavfall inomicke-miljöfarligthanteringenförbättraatt av

Missouriavfallmiljöfarligthanterarpå verlsamheterSkatter4.6 som

avfall.miljöfarligthanterarverksamhetskatterMissouri harDelstaten somtypertre av
Naturalof Resourcesinomarbetet Departmentfinansieragår tillSkatteintákterna att

förbättrafördefinierati lageninom attfallerDivision ett programHazardous Waste som
delstaten.avfall imiljöfarligthanteringen av

miljöfadigt avfallveflsamheterSkatt4.6.1 generarsom

avfallmiljöfarligt10påverksamheter än ton perbelagdskatten genererar merDenna somär
totalaåret.gång Detbetalasavfall ochmiljöfarligtdollarår. omSkatten l entonär per

år.dollaröverstiga 00010verksamhet inteenskildförfår enligt lag perskattebeloppet en

från skattenUndantaget är
avfallmiljöfarligtmindre 10verksamheter än pertonsom generar- något ochpåbehandlateller sätt avsett attblandatbearbetat,avfallmiljöfarligt ärsom-

bränsleanvändas som
vattenreningsverk..kommunaltvidbehandlasfårtillståndenligtavfall ettmiljöfarligt som-

avfallsoljor-
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4.6.2 Deponiskatt

Denna skatt belagd på verksamheterär deponerat miljöfarligt avfall. Skattensom 25 dollarär
deponerat avfall.tonper

Undantaget från skatten är
verksamheter mindre 10 miljöfarligtänsom genererar avfallton år.- perflygaska, bottenaska, slam och fasta avfall från rökgasrening-
avfall uppstått från extraktion och anrikningsom mineraler och metaller,- inklusiveav
fosfater och avfall från uranbrytning.
avfall från tillverkning cementav-
avfallsoljor-
miljöfarligt avfall somär användas bränsleavsett att och eller omvandlas- tillsom nyamiljöfarliga produkter

4.6.3 Kategoliskatt

Denna skatt bemyndigar Department of Natural Resources inkassera miljoneratt 1.5 dollar perår från verksamheter miljöfarligt avfall. Skattebeloppetsom genererar bestäms mängdenavmiljöfarligt avfall företaget och vilken tekniksom användsgenererar för hantera ellersom att
behandla avfallet.

Miljöfarligt avfall delas in i A och B.grupperna
Grupp InkluderarA; avfall deponeras eller lagras längresom 180 dagar.än
Grupp B; Inkluderar alla miljöfarligttyper avfall.av
Verksamheter miljöfarligt avfall kategoriserassom i femgenerar nivåer efter mängden

avfall. Kategori inkluderargenererat l de verksamheter avfall och kategorisom mestgenerar
minst.5 Skatten progressiv enligtår följande system:

Kategori Grupp A Grupp B
l 50 S000 25 000 S
2 30 000 S 15 000 S
3 20 000 S 10 S000
4 10 000 S 5 000 S
5 1 000 S 500 S

En speciellt tillsatt arbetsgrupp inom Hazardous Waste Division har till uppgift granskaattoch revidera kategorierna så indelning utslagatt innebärett samtliga verksamheterger attsom
berörda skatten får betala cirka 1.5 miljoner dollarav år.per

Undantaget från skatten är
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avfallsoljor- vattenreningsverkkommunaltvidfår behandlastillståndenligtavfallmiljöfarligt ettsom-
planeringenligt specielldeponerasavfall som- på något ochbehandlatellerblandat attbearbetat, sätt avsettavfallmiljöfarligt årsom-

bränsleanvändas som

dollaröverstiga 50 000verksamhet inteenskildfår enligt lag förskattebeloppettotalaDet en
år.per

NebraskaPmdukskatt4.7

sedan 1983återvinningslag,ochavfallsminimerings-Nebraskadelstaten som1979 antog en
dagligvaruhandeln.främstprodukter inompå olikaavfallsskattinnehåller förordning omen

följandeåterförsäljareochgrossistertillverkare,skattebetalare varorär av
husdjurmänniskor ochförMat-

Tobaksvaror-
Läsk och kolsyrat vatten-

maltdryckeroch andraSprit, vin,- och böckerej tidningarpappersprodukterliknandeHushållspapper och-
Glasförpackningar-
Metallförpackningar-

syntetiska materialandraellerplastFörpackningar av-
Rengöringsmedel-

årligadollar. Denminst 350 000ärliga bruttointäktpå företagensbaseradSkattesatsen är om
bruttointäkt.dollar företagetsmiljonpå varjedollarskatten 175år av

kan sökamyndigheterellerorganisationerföretag,fondtillgärSkatteintâktema somen
avfallsminimering i delstaten. 35återvinning ochfrämjar procentfrån för projekt sompengar

ochsaneringsprojekt 50utbildningsprogram, 15 procenthar procentsatsatspengarnaav
âtervinningsprojekt.på

dollar 1992.cirka 590 000pågivit intäktertotalthar sedan 1983Skatten
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4.8 Avgifter för ntiljöfarlig verksamhet North Carolina

Delstaten North Carolina lagstadgade 1990 avgifter för samtliga företag, organisationer eller
myndigheter hanterar eller producerar miljöfarligtsom avfall enligt följande regler;

a företag,Ett organisation eller myndigheten under någon kalendermånaden som
producerar kgl speciellt miljöfarligt avfall finns specificerade i lagen eller ellermer,1000 kg miljöfarligt avfall eller ska betalamer,

avgift på dollar500 ochen per
avgift på 0.50 dollar tillen maximaltton, 25000 kg årper upp per

b företag,Ett organisation eller myndigheten under någon kalendermånaden som
producerar 100 kg miljöfarligt avfall eller ska betala avgift på dollar25 år.mer en perDen producerar kg1000 eller miljöfarligtsom avfall ska dessutom betalamer avgiftenpå dollar0.50 avfall till maximaltton 25000 kgper år.upp per

C företag,Ett organisation eller myndighet någonen under kalendermånaden som
producerar mindre kilo specielltän miljöfarligtett avfall eller mindre kg100än
miljöfarligt avfall undantagna frånär avgifter enligt a och b.

d företag,Ett organisation eller myndighet miljöfarligten transporterar avfall skasom
betala avgift på 600 dollar år.en per

En anläggning för lagring, behandling eller deponering miljöfarligt avfall ska betalaav enavgift på 1.75 dollar avfall lagrat, behandlatton eller deponeratper vid anläggningen. En
tillverkningsindustri miljöfarligt avfalltar för återvinningemotsom återanvändningeller
behöver betala denna avgift,

Den söker tillstånd för lagring, behandlingsom eller deponering miljöfarligt avfall skaavbetala avgift för varje aktivitet enligten typ följande:av
Lagring 10 000 dollar
Behandling 15 000 dollar
Deponering 25 dollar000

Avgifterna under punkt a-f går till fond, finansierar arbetet inomen Department ofsom
Environment, Health and Natural Resources, som

projekt för teknik kan leda till avfallsminimeringny som
myndigheterna har för granska tillståndsansökningarattresurser av
myndigheterna kan på goda tekniska grunder godkänna tillståndsansökningar
förbättra och öka antalet anläggningsinspektioner m m
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beslutadedelstatenavfall inommiljöfarligthanteringenförbättramålsättningenMed att av
Affärsdrivande företag,i delstaten.anläggningarinspektionerantaletöka1991 att avman

kategoriseras iavfallmiljöfarligtpå något hanterarmyndigheter sättellerorganisationer som
ochomfattningverksamhetenspåbaseratpoängbedömningsystemenligt etttre grupper

avgift.ytterligarelagstadgadearbetedettafinansierahistoria. För enmanatt

omfattning lagrar,imyndigheterellerorganisationer storföretag,affärsdrivandeStörre som
påavgiftmånad betala 41varjeskyldigaavfallmiljöfarligt är attdeponerarbehandlar eller en

avfallmiljöfarligthantering ävenför allbetalasAvgiften skadrifttimme. typdollar avavper
kalibrering.testning ochreparationer,underhåll,perioderunder av

månadvarjeverksamhet skaomfattandemindremedmyndigheterellerorganisationerFöretag,
betala

föregåendeinkommit till företagetavfallmiljöfarligtpå dollaravgift 3 ton somperen-
månad

följande;tillhör enligtföretagetkategorivilkenberoendestorlekavgiftoch är avvarsen-
dollar888Kategori 1
dollar1776Kategori 2
dollar2664Kategori 3

föraktivitetsplanredovisakvartalvarjeskyldigtockså enligt lag attFöretaget enär
verksamheten.

VirginiaFörpackningsskattzer4.9

återvinningavfall ochmedsitt arbetefinansierarQualityEnvironmental genomofDepartment
skattefond.allmännai delstatenssamlasSkatteintâktemaskatter.typertre av

Avfallsskatt4.9.1

avfallprodukter äråterförsäljareochdistributörgrossist,tillverkare, genererarVarje vars
företagdeår betalasskadollarår. Ytterligare 15dollarbetala somålagda 10 avperatt per
följande:avfallpå produkter ärExempelspecerier.ochellerläsksäljer öl, genererarsom

djurmänniskor ochförMat-
Specerier-

tobaksprodukterandraochCigaretter-
läskedryckerochVin,-

Tidningar-
Pappersprodukter- materialsyntetiskabehållare andraochplastbehållaremetall,Glas-, av-
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Rengöringsmedel-
Bildelar-

Skatt på4.9.2 läskedrycker

Grossister och distributörer läskedrycker ålagda betalaär S0 dollar är såvidaav att denper
årliga bruttointâkten inte överstiger 100 dollar.000 företagFör med bruttointäkten
överstigande 100 dollar000 gäller följande;

Bruttoinlikt Skattebelopp

100 000 dollar250 000 dollar100-
250 000 500 dollar000 250 dollar-
500 000 l 000 dollar000 750 dollar-

0001 000 3 dollar000 000 1500 dollar-
3 000 000 5 000 dollar000 dollar3000-
5 000 000 10 000 000 dollar 4500 dollar-
10 000 000 6000 dollar-

4.9.3 Skatt på öl och maltdrycker

Bryggerier och grossister, säljer sina produkter till återförsäljare, ålagda betalasom ären att
15 fat, 0.05 flaska mindrecent cent 35 ochän 0.02 flaskaper per cl.35cent större änper

4.10 Avfallsskatt Vermont

Delstaten Vermont skattebelägger sedan âtervinningsbart1987 avfall. Skatten tas ut som en
avgift vid deponering avfallet.av

Syftet kostnaden skaår folkatt undvikergöra kasta sådanaatt material gåratt attsom
återvinna.
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går fond förtilleller dollar Pengarnakubikmeter 6dollarSkatten 3.10 ton.är per enper
åtgärderolika föroch genomförandemed planeringarbetemyndigheternasfinansiering avav

utplaceringpå aktiviteteråtervinning. Exempelavfallsminimering och nämns är avsom
material.återvinningsbaraförcontainrar

på på avfall in general.âtervinningsmål alla waste%har 40Vermont typerett av

WisconsinDagstidningsskatt4.11

innehållpå dagstidningarWisconsin skattdelstateninfördenovember 1993Den l vars aven
delstatens krav.uppfylleråtervunnet intepapper

årligen denof Naturalska till Resourcesdagstidningar DepartmentUtgivare rapporteraav
återvunnet Centralaandelengenomsnittligaoch den däravförsâljningsmängdentotala papper.

ställe.i utgivarensutgivare, skadagstidningartryckertryckerier, rapporterasom
Årsrapporten innehållaska

dagstidningeni tonförsäljningsmängdentotaladen av-
dagstidningvarje enskildåtervunnet förmängden i tontotaladen papper-

återvunnetiförsäljningsmängden tongenomsnittligaden papper-

medtryckkosmaden multiplicerattotaladenutgivareSkattekostnaden för lär procent aven
följande formel;och beräknas meddagstidningenåtervunnet iandelen papper

återvunnet imål för andel‘ delstatenstryckkostnadenSkatt ‘ totala0.01 papper
dagstidningenåtervunnet i denandelenfaktiskadagstidningar den papper-

från dagstidningsskattenbli undantagenutgivare kanEn om
dagstidningar. Delstatensåtervunnet imål andelenfördelstatensutgivaren uppfyller papper-

mål följande;är
för 199310 procent-
för och 1995199425 procent-

ochför 1997199635 procent-
för och 1999199840 procent-

därefter.från år och200050 procent-
återvunnetfå imarknaden intepåkan denutgivarna öppna tag papper.-

ochdagstidningaråtervunnet material i delstatensandelenökaskatten attSyftet med är att
återvinningen tidningspapper.Öka av

tidningspappermål återvinningförDelstatens ärav
tidningar, 1993-1994för övrigaoch %för dagstidningar 15%40-

1995-1996övriga tidningar,och fördagstidningar 20 %för%50-
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för50 % dagstidningar och 30 % för övriga tidningar, 1997-1999-
för65 % dagstidningar och 55 % för övriga tidningar, 2000--

Skatteintáktema går till så kallad återvinningsfond.en

4.12 Minnesota

Enligt frånuppgift konsultfirma i Minnesota har delstaten flera existerande meden system
miljöavgifter och avfallsskatter. Utlovad information vidhade tryckningen denna rapportav

inte inkommit.ännu
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telefonkontakterPersonliga5.0

ofNorth Carolina DepartmentEnvironmentalofFlorida Department
Health and NaturalEnvironment,Protection

ResourcesHarrisKim
BrecklinEmil904488-0300Tel

Tel 9l9733-2178
Environmental Protection AgencyIllinois

SolidNational WasteNSWMADavisKathleen M
AssociationManagement217785-8604Tel

Ed Repa
Tel 202659-46l3Integrated ManagementCalifornia Waste

Board
of QualityOregon Department916255-2410TelJanice Welch

WithworthJane916255-2308TelDedrickChris
Tel 503229-6234

of ManagementWasteMaine Department
ofPennsylvania WasteBureauLordDenise

ManagementTel 207287-5300
SniderJames

717783-2388QualityofMississippi Department
EstosLarry

EnvironmentalofVirginia DepartmentTel 601961-5036
Quality

Clark GenumMaryNaturalof ResourcesMissouri Department
804762-4448TelDivisionHazardous Waste

WillliamsMary
DivisionMangementWasteVermont314751-7869Tel

SurviloJames
Tel 802241-3444EnvironmentalofNebraska Department

Quality
Committe ofWashington RevenuePat Langen

Tel 206786-7124402471-2186Tel.

ofWisconsin RevenueDepartment
NiewoldJanet

Tel 608266-7680
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Lista miljöavgifteröver och lagförslag i antal delstaterett

Källa: A Advance Disposalreport Fees,on
Arthur Little,D Inc,l991
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med skattelättnaderTabell delstateröver

Recycling in the States Update 1992,SpecialKälla: Report,
AssociationNational Solid Waste Management
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RECYCLINGTAXINCENTIVES
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RÅDGIVNINGUTBILDN|NG OCHINFORMATION,
AVFALLSPOLITIKENFORSOM STOD

NorrbySörenav

Styrmedel

nödvändiga ochstyrmedel ärrådgivningutbildning ochInformation, som
styrmedel ochekonomiskalagstiftning,till bl.a.komplementkostnadseffektiva

målen:avfallspolitiskadeallauppfyllelsengäller föradministration. Det treav
ändåavfallmiljöfarligheten hos detminskaavfall,mängdenminska att somatt

förutsättningnödvändigEnbästaavfall på sätt.dettahanteraochuppstår att
ochkretsloppavfall,avseendemåluppställdastatsmakternaför att av

utbildninginformation,insatser påmassivasnabbt ska nås ärresurshushållning
arbeteför detinomskeDelvis kan dettarådgivning.och somramen

förutsättning21 underAgendamed lokal attpåbörjatkommunerna nu
till förfogande.ställsspecialdestinerade resurser

information,bl.a.satsning påmassivframgångsrikexempel påEtt en
verksamhetenergisparkommitténsstatligarådgivning denutbildning och var

insatsernaföreslagnamed deparallellerpåtagliga1973-1980. uppvisarDen nu
resurshushållning.avfall ochinom området

förproducentansvarbl.a.1993 innefattadekretsloppsbeslutStatsmaktemas
återanvändningförtillbakalämnaskonsumentenprodukterförbrukade avsom

blevbildligt,bokstavligt ochbådeborttappade,Heltmaterialåtervinning.eller
Dettablir skräp.ochislängsrestprodukterdedäremot naturensom

och längsisärskiltöka, tätortertenderarmiljöproblemavfallsanknutna attnu
navkapslarprodukter,felkonstrueradeDelvis handlar det t.ex.vägar. somom

Annat,vägkantema.skräp vidoftaliggerlastbilsdäck. Defrånlossnar somnu
avfallsservice. Det ärdåligföljdeni ärdumpas naturen,t.ex. att avgrovsopor

föråtgärdersamhälletsdelskräpet atttaangeläget att avsom enuppnu
Även utbildninginformation ochdethandlarhäravfallsproblemen.minska om

avfallsservice.motivationsskapandekombinerad med
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Angelägna insatser avseende avfallsminimering
hantering för vilka finansieringoch- saknas.

1 Industriavfall
.

Branschspecifikt icke branschspecifiktoch industriavfall de kvantitativtutgör
helt dominerade delarna avfallet i Sverige. industriavfallet ingårI storaav men
svårbestämbara mängder miljöfarligt avfall. potentiella möjligheternaDe ärav

till materialåtervinningökad och energiutvinning reduktionstora samt av
miljöfarligheten. Styrande faktorer bl.a. myndighetskrav tillstånds-är såsom
villkor, producentansvar och produktansvar avfall kan produkt-sägas vara en
egenskap, företagsekonomiska effekter avfallsavgifter,kostnadstäckande
avfallsskatter och marknadens betalningsvilja för miljöanpassning och
marknadstryck efterfrågan.konsumenternas Ett särskilt problem är att
entydigt definiera vad avfall.ärsom

Icke branschspeciñkt avfall antal små och medelstoraett stortgenereras av
företag, i vilka ofta saknas särskild kompetens avseende avfallssnål teknologi,
intern återvinningoch och andra för avfallsminimering. Storametoderextern
behov finns information,anpassad utbildning och rådgivning. Sådanaav
insatser bör därför genomföras och kommunerna i samverkannärastatenav
med centrala och lokala näringslivsorganisationer. Såväl branschövergripande
organisationer Sveriges industriförbund, Svensk Industriförening,
Företagarnas Riksorganisation etc. branschorganisationersom engageras.

Basresursen rådgivare, i genomsnitt heltid ellerutgörs kommunav en per
300sammanlagt uppdragtjänster. administrerasInsatserna kanca av

kommuner eller lokala organisationer 21-och anknytas till lokala Agenda
arbetet. De bör programstyrda och finansieras intäkter från avfalls-vara av
skatter. inkl.Kostnaderna basresurser för verksamhet till 300bör beräknas x
0,6 180mkr eller mkr femårsperiod.år under Rådgivarens uppgifterper en
kan hålla kontakt med små och medelstora företag inom sittattvara

förverksamhetsområde kartlägga avfallsfrågor, tillhandahålla information,att
medverka till intern eller utbildning, i studiecirklar ellergärnaextern som
kommunal uppdragsutbildning, förmedla specialisterkontakt med såsom
miljörevisorer och uppmärksamma särskilt bra lösningar avfallsproblem.på
Ett mål kan varje företag ska sittupprättaatt egetvara resurssparprogram.

Basresurser på riksplanet bl.a. för samordning föravsätts och stöd till de
lokala rådgivarna. Centralt avfallshandböcker fram för småföretag i olikatas
branscher bilservice, byggnadsverksamhet, Verkstadsindustri, åkerier,t.ex.
skrothandel, bilskrotare och Stora företaglantbruk. förutsätts utarbeta sina

Ävenhandböcker. studieplaner och underlag för internutbildning liksomegna
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insatsernacentraladeFörfrågor.centralademonstrationsanläggningar är
förslagsvisläggasHärtill bör10 år.mkrtillresursbehovetberäknas per

rådgivama.initieradeprojektlokalatillför stöd30 årmkr avper
industriernedlagdaskrotgårdar,ochgamla upplagindustritomter,Ostädade

miljö-lokalapåexempelsoptippar ärillegalaverksamheterandraoch samt
arbets-I dagensavfallshantering.ibristermedförknippadeproblem ärsom

angelägnamissförhållandensådanaåtgärderkanmarknadsläge genereramot
Inventering,arbetsmarknadsverket.finansieringmedarbetsuppgifter genom

ochbyggnadsnämnderlänsstyrelser,tillsynsmyndigheterfrånåtgärdskrav
bättredeåtgärder ärhälsoskyddsnämnder och tre stegenoch som germiljö-

Kostnaderavfallshantering.retroaktivochmaterialåtervinningvissmiljö,
myndighetsinsatsernormalaocharbetsmarknadsåtgärderdemutöver avsersom

informationsmaterial,metodutveckling,för5 årmkrtilluppskattas per
dokumentation m.m.

Hushållsavfall2.

dominerandedetkvalitativtkvantitativt ellersigHushållsavfallet utgör vare
Regelbundennyckelroll.ändådetharskälfleraAvavfallsproblemet. en

bostadshus.iutrymmesbristochskälsanitäranödvändighämtning är avav
avfallsminimering ärvarfördominerartransportkostnadenochInsamlings-

människorför mångaframstårAvfalletbetydelsefull.samhällsekonomiskt som
demdelskomposteringkällsortering,varför etc.,resursslöseriför gersymbol

pedagogiskdels harresurshushâllning,handgriplig stortillmöjlighet egen,
underlättaravfallsomrâdetinområdgivningochutbildningInformation,effekt.

nämligenmarknadsekonomin,i attnyckelrollsinfullgöraför konsumenter att
inriktning.produktionensefterfrågansin styragenom

avfall,källsorteringvadhushållenpåsnabbtökarKraven avavsernu
särskildprodukter,uttjäntapantbelagdaoch intepantbelagdaåterlämning av

fraktioner,15 olikahandlakanavfall Detmiljöfarligtinlämning etc. omav
mycket välallmänhet klararfolk ivad utanöverstigersannoliktvilket av

givetvisingårproducentansvaretinformation. Itydligservice ochfungerande
ellerkravfastställdakanför denna,kostnadernaochinformationäven annars

informationblir dockmänniskanenskilde separatdenuppfyllas. Föraldrigmål
sittmotverkaoch medtilloch kanoöverblickbarför sig heltfraktionvarjeom

information ochdärmed förochavfallsfrågorförintresseAllmänhetenssyfte.
nödvändigtdetDärför är attmycketstudiecirklar, äriutbildning, stor.t.ex. nu

påavseendemedsamordnasinformationkommunernasochproducentemas
tillgodogjordaochdenräknas ärDet mottagnainformationsmottagaren. som

svinn.informationen, ärresten
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Samordning information viktig uppgift i anslutning till avfallsskattärav en en
hushållen incitament reducera sina avfallskostnader. Medattsom ger nya

hänsyn till lokala variationer i avfallshantering, återvinningsmöjligheter och
avfallsavgifter det naturligtär kommunerna uttryckligt föratt ettges ansvar
informationssamordning inom för sitt renhållningsansvar och finansieratramen

renhållningstaxan. Detta ansluter också väl till det FN:sgenom av
1992Riokonferens miljö och utveckling initierade arbetet med lokalom

21Agenda har kommit igång i kommunerna. Metodutveckling, visssom nu
basinformation, studieplaner och utbildningsinsatser bör finansieras icentralt
samband avfallsskattmed införs. årligaDe kostnaderna för dettaatt en

8uppskattas till mkr producentemasutöver och kommunernas insatser.

3. Pedagogiskt inriktade insatser

Barn och ungdom visar sig mycket bra informatörer i avfallsfrågor.vara som
Det med sig hem vad sigde lärt i förskolan eller skolan och för sinaövertar
kunskaper till föräldrar och andra Det därför kostnadseffektivitär attvuxna.
kanalisera betydande del utbildningen i avfallsfrågor till förskola ochen av
skola. Stora sådana insatser sedan flera tillbaka Stiftelsen Hållgörs åt av
Sverige Rent inom för NaturligtVis miljöprogram för bam ochramen -
ungdom. Det genomförs i samverkan med bl.a. landetsnäraprogrammet
kommuner och innebär nivåhöjning miljöundervisningenpå i grundskolaen
och förskola. Programmet har mycketrönt uppskattning i Sverige ochstor

internationelläven uppmärksamhet. En resursförstärkning till SverigeHåll
förRent ytterligare tonvikt på avfall och återvinning i NaturligtVis framstår

mycket kostnadseffektiv. För detta ändamål 10bör mkravsättas år.som per

En del avfall blir skräp det hamnar i Att kasta skräp äratt ute naturen.genom
felaktigt beteende ibland utlöses brist avfallsservice,på iblandett attsom av av

det redan skräpigtär på platsen oftast oförstånd, bristande informationmen av
allemansrätten eller hänsynslöshet. Skräpanhopningar, illegala soptippar,om

skrotbilar, taggtrådgammal och allmänt skräpiga naturområden förekommer i
omfattning, särskilt i närheten och i anslutningstörre tätorter tillstor av

trafikerade vägar. Inventering och viss borttagningäven sådant skräpav av
kan med fördel uppdras till ideella organisationer idrottsföreningar, scouter,
jaktlag, friluftsorganisationer etc. och får då pedagogiskt mervärdeett genom

förebygga fortsatt nedskräpning. Huvuddelen uppröjningen skeratt av
företrädesvis i samarbete mellan bl.a. kommuner, markägare och deras
organisationer, bilskrotare och arbetsmarknadsverket. Insatser detta slagav
har genomförts under många år bl.a. SverigeHåll Rents kampanjergenom
Städa Sverige Skräpkontrollenoch i samarbete med idrottsrörelsen samt genom
kommunala skrotbilskampanjer bidragmed bilskrotningsfonden. Enur ny
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det ökadebakgrundinte minstgenomföras,flerårig kampanj bör mot avnu
finansiering börvarför vissSverigenaturturism iförintressetinternationella

produktionsfaktorñ Förutnyttjarturistnäringenfalla på naturen somsom
10 förmkravfallsskattemedel påinsatsårligberäknasändamålet bör aven

information.ochprojektledningmetodutveckling,

Miljöfarligt avfall4.

ochdelvis okäntFlödetmiljöfarliga avfallet. ärdetproblem ärEtt svårbedömt
underlagrasgammalt MFAmängderOkändakartlägga.svårt att av

ochlantbrukInsamlingskampanjer iförhållanden.otillfredsställande t.ex.
närings-hämmarfaktorkvantiteter. Enbetydandeihushåll har resulterat som

ochomhändertagandeförkostnadernagivetvis de högahanteringlivets är
information ochbristandehandi förstatordeslutbehandling. hushållenFör

begränsade.serviceutbyggddåligtännu vara

utbildning ochinformation,genomföras förinsatser börYtterligare nu
verksamheter.och i andrai företagi hushållensåvälrådgivning MFA somom

det slaginsamlingarorganiserademedkombineras dessahushållenFör somav
doing,learning byutbildningsformeffektiv ärgenomför. Enoftakommuner

i dessatidigareEnförskolepedagoger säger.gripa-begripaeller som
civilförsvaretskampanjinsatserlokala ärförutnyttjadsammanhang inte resurs

sittslag idettaarbetsuppgifterbehöverhemskyddsombud, avsom
sin roll.och utvecklasinvidmakthålla kompetenshemskyddsområde för att

småföretagFöroch verksamheter.i företaggenomförsMotsvarande insatser
kommunalaföretag,viktig roll medan störrebranschorganisationerhar en

fårstatliga verkskolor ochikemiinstitutionerminstförvaltningar inte
intemutbildninginformation ochpraktiskafinansiera sinförutsättas klara och

MFA ochmängdenregi. skaResultatetMFA-reduktion i attvaraegen
centrali samhället. Föröveralltminska radikaltkemikalier skaobrukbara

beräknasspecialistrådgivningutbildningsmaterial ochinformation, ettledning,
15 mkr.årligt belopp på
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Kostnadssammanställning5

finansieras intäkterredovisade femårsperiod ochDet programmet avser en av
avfallsskatter. årligafrån De beräknade kostnaderna är:

225Industriavfall

Hushållsavfall 8

insatser 20Pedagogiska

15MFA

TOTALTår 268 miljoner kronor

finansieringsmodeller6 Nuvarande

Exempel finansiering åtgärder avseende avfall och restprodukterpå samtav
verksamhetsanknuten information.

renhållningslagenl. Avgifter enligt

kostnadstäckning för och behandlingtransporter-
informationkostnader för administration, tillsyn och verksamhetsanknuten-

materialåtervinning2. för insamling ofdrbrukadeProducentansvar och av
såsomprodukter förpackningar och papper

fysiskt-
ekonomiskt-

3. Specialdestinerade avgifter

bilar skrotningsavgift till räntebärande fond-
batterier miljöavgift till fonder-

Miliövårdsåtgärder4. enligt särskilda beslut statsmakternaav

1 såld returburk för läsk och öl till Stiftelsen Håll Sverige Rentöre per-
1 ändamåltappning och återvinningsPET för motsvarandeöre på retur-per-

1994-02-28 föreslagittillAnm. Naturvårdsverket har i regeringenrapporten
alternativ finansiering materialbolagen för producentansvarde s.k.en genom
Stiftelsen Sverige möjligheten tillHåll Rent. I ocksånämnsrapportenav

finansiering avfallsskatt bli resultatden eventuella kangenom avsom
avfallsskatteutredningens arbete.
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FÖRLÄNGT PRODUCENTANSVAR MED

KRETSLOPPSGARANTI

Göran Skogh

Inledning

199293:l80Enligt regeringens proposition förlängt producentansvarär ett
eftersträvas. Förlängtbärande element det kretsloppssamhälleett mot som

tillverkaren skyldig förproducentansvar innebär ståäratt attav en vara
återvinningen Tanken därmed skall utformadenna. producentenär attav
produkterna återanvändasså de lättare kan demonteras och restprodukternaatt

förbrukas återföras ekologiskt kretslopp.skall inte iutan ett anpassatvaror-
Producentansvar förenligt principen skallmed skadevållaren betalaär att
polluter miljöutsläpp,principle, princip tillämpas i anslutning tillpays en som
vid produktansvar och vid strikt skadeståndsansvar. ansvarsformer harDessa
fått kretsloppsidén,allt betydelse och med det förlängdastörre

sannolikhetproduktansvaret, kommer med all få internationellatt stor
utbredning.

Utformningen det förlängda producentansvaret innebär emellertid radav en
miljöpolitiskaproblem. Först ställning i den frågan hurmåste tas om

omfattande måsteåtervinningen skall Hänsyn till avfallets skadlighettasvara.
återvinning.och kostnaderna för insamling och återvinnings-Att bestämma

kraven omfattande uppgift mängdendå och restprodukterär är stort.varoren

politiskaNedan vi ifrånutgår dock de problemen lösta,äratt att
återvinningskravenavvägningama genomförts och fastställda ochäratt

nämligenpreciserade. Istället analyseras frågan skallnästa steg, vem somom
bära kretsloppsansvaret. förMed kretsloppsansvar råvarornaattavses ansvar
återförs i insamlingkretsloppet. Kretsloppsansvar alltså både ochomfattar
återvinning. En första fråga varför inte läggs på konsumenterna.är ansvaret
Det allt förbrukama förorenat slänga TV-apparater,är trots attsom genom
möbler och andra soptippen. för hushållssopor ligger påpå Ansvaretvaror
fastighetsägare och konsumenter. producentema förpå Varför skall ansvara

varor Oftaandra producenter i produktionen ochär många inblandade vem
iskall så fall åläggas ansvar inte möjligtFör importerade detär attvaror

‘ Nationalekonomiska institutionen Universitet.vid LundsDocent,
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Är fall lämpligt läggakretsloppsansvar det i sålägga på producent. atten
importörenpåansvaret

kretsloppsansvarige fullföljerEtt problem det osäkert denär ärannat att om
föråtervinningen. Särskiltsina förpliktelser. Risken för konkurs äventyrar

ansamladeåtervinningskostnader livslängd kan demed höga och långvaror
riskekonomiska för återvinning bli finns ocksåkraven Det attstora.

Även viktigförfuskas. fram till återvinningen detåtervinningen här tidenär -
tid tillbaka.för lång Nedansvårt ställa någon till vad skettär att svars som

vi för fördelas och skyldigheterna utkrävasintresserar hur skallansvaretoss
5-15för kapitalvaror med livslängd på årför sådana bestämtnärmarevaror, en

till företag.säljs mängd konsumenter ellerstorsom en

rationell förklaring till varför vissaVi behöver producenten är merav varoren
kriterier skallnaturliga andra inblandade Vilkaänansvarstagare parter.

skalllämpligt, hurgälla för förlängt producentansvar skall ochatt vara
fall utformat rättsekonomiski så Analysmetoden nedan äransvaret vara -

institutionellaekonomiska effekter alternativa ansvarsplaceringar och ramarav
Uppläggningen följande: typfall därstuderas Förstär presenteras ett

företag helt integrerat, dvs företaget‘kretsloppsansvaret åläggs ärett attsom
återvinner fall ställs sedan företagbåde producerar och den. Mot dettavaran

i mindre omfattning överlåter insamling och återvinning påellerstörresom
förandra företag. Därefter påvisas transaktionskostnademas betydelse

placeringansvarsplaceringen. påverkas ocksåKretsloppsansvarets av
ochdistributörermyndigheternas möjligheter övervaka producenter,att

återvinning, kanske sker tio år efterSedan diskuteras hurkonsumenter. som
medlämnat skall Det föreslåsdet producenten, garanteras. ett systemvaran

fondering insamling ochkretsloppsförsäkring förutsätter medel tillavsom
tillämpatåtervinning uttjänta föreslagnaDet systemetav varor. avses

återvinningenframtida produkter. problem hur vi skall finansieraEtt ärannat
fråga i sistakapitalvaror i bruk. Denna behandlasredan nästärav som

avsnittet. Avslutningsvis följer sammanfattning med kommentarer.en

till ekonomin inklusivel Rättsekonomin, studerar rättsordningens förhållandesom -
utvecklingeffekten alternativa ansvarsplaceringar genomgått snabbhar enav -

Sverige.två också i ochunder de decennierna, särskilt i USA Europasenaste men
Ämnets ekonomipriset till Alfredkanske främste företrädare är mottagaren av

1960Nobels minne, professor berömdaRonald Coase. Coases teorem om
fram irättighetsplaceringar och effektivet tillämpas längre denna Denuppsats. som

hänvisas till Bouckartintresserad information rättsekonomisk litteraturär av om
introduktion1992 Bibliography of and Economics.De Geest Law För en

Äganderâtten lärobok i1993 i Sverige.svenska, Skogh EnLanese
rdttsekonomi.
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företagetintegrerade2. Det

skyldighetålagts att taproducentfinnsdetviavsnittdettaI att somantar en
Verksamhetensätt.visst bestämtprodukter påförbrukadebearbetaochemot

iåtervinning skervaruproduktion ochbådemeningen sammaintegrerad iär att
rörelsen.deniingåråtervinningochförsäljningProduktion,företag. egna

försäljning ochproduktion,till bådekopplatdärmedVinstintresset är
återvinningeniegenintresseföljaktligen attharProducenten ettåtervinning.

olikapå sätt,sänkaskanKostnadernamöjligt.kostnaderlågatill såsker som
sammansättning.ochtillverkningsmetoderdesign,råvaror,valt.ex. avgenom

material.andrabytaskanskekan motutoch plastermetallerVissa
isärplockaslättdesåhopskruvaskanske kan attkomponenterSammannitade

produktensförlängaåtervinningen ärbegränsa attEtt sätt attannatetc.
underhåll.och bättrekvalitethögrekan skelivslängd. Det genom

sikt görapåkanåtervinningsmetoderochproduktionOmställd nya
förbrukadefrivilligtindustrin emottakommer attDååtervinningen lönsam.

plockasbilaruttjäntaexempelvisidag. Urredanmåni vissSå skervaror.
dockmaterielltAlltåteranvänds. tasihop ochplåtenochreservdelar pressas
skallbilarallaförnödvändigtförefaller atttillvara. Ettinte pantsystem

Sverige.inärvarandeförfinnssådantfrivilligt. Ettåterlämnas system

intresseraråtervinningenolönsammaföretagsekonomiskt oss.Det denär som
måletsamhällsekonomiska attdetgrundpåinförsKretsloppsskyldigheten av

insamlingFörföretagsekonomiskt lönsamma. attdetåtervinningenöka utöver
frånkravfinnasdetmåste staten.till stånd ettskall kommaåtervinningoch

ispeciñceras,kraven termerkrävs t.ex.kretsloppsansvarUtöver lag attomen
skalldelarvilkaochåtervinnas tasskallandelhur somstor varorna somavav

till vara.
undgåför producentenmotivdetpåtvingad finns attåtervinningen ärEftersom

beräknas,skallåtervinningsskyldighetenhurdärförfrågaviktig ärEnkraven.
kommerallaåtervinnas,skallFörsåldaövervakas.redovisas och menvaror

krävas Andelen återvunnaskallåtervinningsgradVilkatillbaka.inte varor
företagetmöjlighet ärEntillämpas. attinlämningssystemberor på det som
vilketförbrukadeden pant,inlämnar t.ex.denersätter genomvaran,som

samtidigtkostar,insamlandeteftersomMenreturglas.förtillämpasredan som
producentensdet iliggeråtervinnas,måsteprodukteridet resulterar som

därförblirDetinsamlingorganisationen trög.ochlågintresse äratt panten.
produkternakontrollera returneras.myndigheternauppgift för attockså atten

formskuld i ännuuppkommersäljerföretagethandEfter avenvarorsom
harproduktenOmprodukter.bearbetadeåtervinningförreturnerade och en

uppenbarRiskenbli ärskuldenansamlade10 denår kan stor.livslängd på t ex

337



Bilaga 5

företag samlat sigatt ett på återvinningsbörda kan få svårigheterstorsom en
fullfölja sina förpliktelser.att Ett första krav från företagets ägare,

fordringsägare och kontrollmyndigheter därförär kretsloppsskuldenatt
bokförs.

Bokföringsskyldighet i sin upphov till frågan hurtur skulden skallger
värderas. Att sätta pris på kretsloppsskuldenett svårt,är särskilt det dröjerom
länge tills återvinningen blir aktuell. Under tiden kan återvinningen fördyras.
Men utvecklingen kan bli den med metodermotsatta förbilligarnya som
återvinningen i bästa fall kan återvinningen bli företagsekonomiskt lönsam.
Samtidigt kan inflation och räntor ändra värdet på medel för täckaavsatta att
skulden

Det finns många skäl till varför den återvinningsskyldige producenten kan
komma på obestånd. Oberoende vilket, så innebär konkursriskenav att
återvinningen äventyras. Som garanti för medel för återvinning inteatten
försvinner kan återvinningsmedel i fond skild från företaget. Ensepareras en
sådan garantifond har likheter med pensionsfond. Till pensionsfonderen
avsätts medel till de anställda för den dagen de slutar sitt yrkesverksamma liv.
Fonderna från företaget för den händelse det inte förmårsepareras betala den
utstående pensionsskulden. Pensionen finansierar löntagare på livets höst
medan kretsloppsfond finansierar bearbetningen uttjäntaen av varor -
finansieringsproblemen är ganska lika, alla olikheter mellan människor och

till trots.varor

Införandet fond innebär emellertidseparat vi kommit ifrånav en heltatt en
integrerad producent. En fond övertar kretsloppsansvaret är särskildsom en
juridisk Frågor uppkommer därmed hur relationenperson. mellanom
producenten och fonden skall hur fonden och producentensamt skallvara
kontrolleras och offentliga myndigheter.styras av

Det är inte bara risken för obestånd kan motiveranu flyttasatt ansvaretsom
från producenten till andra företag. Producenter föredrar normalt köpa inatt

och tjänster. Det kan gälla halvfabrikat, insamlingenvaror förbrukadeav
produkter och själva återvinningen. Därmed uppkommer frågan om
producenten skall tillåtas överlåta kretsloppsansvaret, eller delar därav, till

Ärandra: inte det förfela tanken förlängtatt producentansvarom

2 Redovisningen utstående återvinningsskuld har också skattemâssigaav
konsekvenser. Effekterna för företaget beror på medel bokförsavsattaom som

Återvinningsansvaretkostnad avsättningennär sker. påverkar också vinsten och
därmed beskattningen. Dessa skattefrågor kräver utredning.separaten
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förhandlingarTransaktionskostnadsfria3.

skalldetochplaceras,börkretsloppsansvarettill hur omställningviInnan tar
beskrivavi kortskallmellan enomplaceras parterna,tillåtas ansvaretatt

kanövrigaochkretsloppsansvarige parterdensituation däridealiserad
Medtransaktionskostnader.avtaloch slutavarandra utanmedförhandla
avtalslutaoch finnasöka attmotpart,kostnadertransaktionskostnader attavses

uppfylls.avtalenkontrolleraoch attatt
frånVi bortservinstmaximerar.företaginblandadeocksåVi attantar

kontrollerakan attmyndigheternaVidarekonkursproblem. attantaseventuella
finnsDetkräver.lagenomfattningoch ipå det sättskeråtervinningen somen

friärföretagetkretsloppsansvarigadetavtalsfrihetenirestriktioner utaninga
avtal.viaochuppgifteröverlåtaatt ansvar

vilkenrollingeneffektivitetssynpunktdetspelarförutsättningarGivet dessa ur
återvinningeninnebärDet attkretsloppsskyldigheten}åläggspart som

läggerlagstiftarenpåoberoendekostnad,lägstatillske vemkommer avatt
ansvaret.

producent,underleverantör,finns endetexempelvis enAntag att en
kretslopps-läggerLagenåtervinningsföretag.ochköparedistributör, etten

producentenkanfriäröverlåtelserättenEftersomproducenten.påansvaret
underlättarmaterialochprestandaunderleverantörenmed somavtala om

dennedistributörenmed attavtalaocksåkanProducenten omåtervinningen.
med köparenavtalasinikanDistributören turuttjäntain desamlar varorna.

kanProducentendistributören.tillåterlämnarpantmotdenne varanattom
deförsäljningochdemonteringåtervinningsföretaget avmedavtalaockså om

råvarorna.återvunna

användaren,slutligedenpåläggskretsloppsansvaretiställetAntag attnu
avtalaköparenkostnad kanochfriäröverlåtelserätten utanEftersomköparen.

uttjäntadentillbakaskalldenne varan.tadistributören attmed t.ex.
skalldetta taåtervinningsföretaget attmedavtalai sinkan omDistributören tur

ändraÅtervinningsföretaget producentenmedavtalar attdemonteringen.sig an
producentenavtalarproduktionenunderlättautformning. Förproduktens att
producentenexempelvisfåsförloppEttunderleverantören. annatmed om

villigär motProducenten attåtervinningsansvaret.sigpåtasigerbjuder att
köparenförutsättning än attbättrehardennesigpåersättning ansvaretta om

medavtalasedankanProducenten ovanåtervinna somvaran.
respektiveinsatsvarornaåtervinningsföretagetochunderleverantören om

demonteringen.

jämförberömda not1960Ronald Coases teorem,enligt3 Detta
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En ytterligare möjlighet är naturligtvis lägga kretsloppsansvaret påatt
distributören. Denne kan då exempelvis avtala med köparen vidpantom
inlämnandet den uttjänta produkten. Som tidigare kan återvinningsansvaret iav
sin övervältras på producententur i sin avtalar med övriga.tursom

Genom fördelasavtal på de inblandade I den förhandlings-ansvaret parterna.
föregår avtalen kompenseras för derasprocess åtagandensom parterna -

påtar de sig inte frivilligt. Det ligger iansvaretannars parternas gemensamma
intresse och påtar sig uppgifteratt sänker den totalavar en som
kretsloppskostnaden. Eftersom det inte föreligger några transaktionskostnader
spelar det heller ingen roll initialt åläggs kretsloppsskyldighetenvem som -
oberoende myndigheterna lägger kretsloppsansvaret på köparen,av om
producenten eller distributören kommer de emellan sig omfördelaatt ansvaret

företagsekonomisktpå ett sätt.

Vem i denna kedja inblandade kommer då slutligenparter bäraav att
kostnaderna för återvinningen Det finns inget entydigt på denna fråga.svar
Föreställningen producenterna bär kostnaderna vidatt producentansvar och att
konsumenterna bär kostnaderna vid konsumentansvar dockär ogrundad.
Kostnaderna övervältras mellan hur beror blandparterna påannat-
konkurrenssituationen. Vid fullständig konkurrens på marknaden med företag

inte har några onormala vinster blir det konsumenten fårsom betala,som
eftersom producenterna för sin existens måste övervältra kostnaderna via
priserna. Innebär kostnaderna för återvinningen efterfrågan sjunker kan detatt
medföra förluster för företagen. Med dessa reservationer kan dock hävdaman

konsumenterna, åtminstoneatt efter anpassning på marknaden, kan räkna med
få betala för återvinningen,att oberoende hur kretsloppsansvaret placerasav
lagstiftaren.av

4. Transaktionskostnader

I verkligheten är transaktionskostnaderna naturligtvis inte obefintliga. De är
dock relativt små i det fall transaktionerna gäller begränsat företagantalett

gör upprepade affärer med varandra. flertaletFör kapitalvaruproducentersom
och distributörer gäller de har långvariga affärsrelationeratt och därför känner
varandra väl. De kan också kontrollera varandra, främst hotetgenom av
avbruten handel ställda krav inte uppfylls. Det innebär myndigheternaom att
kan lägga kretsloppsansvaret på helst dem, och ändå uppnåvem som av
kostnadsminimerande återföring till kretsloppet.

Läggs återvinningsansvaret på köparna blir det dessa via avtal kommer attsom
omfördela kretsloppsansvaret till tidigare led. Men det relativtär krångligt,
särskilt köparna är många. Antag ingen TV-innehavare tillåtsom t.ex. att
slänga förbrukad Istället det föreskrivetär hurapparat. den skall återvinnas.en
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följer lagen.flestadevarförförstraff ägarnahögaföljerbrottUpptäcks
besvärligt,det ärEftersomapparaterna.återvinnsFöljaktligen merparten av

stipulerat sättpåTV-apparateråtervinnaför konsumenterna attmöjligt,om ens
handstillNärmastuppgiften.sigåtarför företagmarknadfinns det somen
Sedanersättning.sigpå motansvaretproducenterellerdetaljister tarligger att

beskrivitskontrakt ovan.ytterligare somdessaomfördelar ansvaret genom
efterfrågan.viaindirektsituationenpåverkaocksåkanKonsumenterna

sälja.svåranaturligt attbliråtervinnadyra nogär attApparater som
väntaskonsumentenmedkontraktsrelationdirektdärförkan utanProducenten

återvinningsansvar.sigpåta
Transaktions-konsumenterna.pålägga ansvaretomvägdock attDet är en

ökaseffektiviteten ansvars-och annangenombegränsas,kankostnaderna
analys ärrättsekonomomiskt atti omresultatgrundläggandeEttplacering.

rättsligadetbörifrån såvi utgårvilketkostnadseffektivitetönskarlagstiftaren
situationiskulle görasjälva ensätt parternapåplacerar somansvaret samma
frivilligthursimulering parternaGenomtransaktionskostnader. avutan

transaktionskostnaderavtalakunnatde utansig ommellanplacerar ansvaret
avsnittföregåendeIansvarsplacering.effektivbildfålagstiftarenkan aven

delaröverlåterdelarsig ansvaret,påtar menproducentenvi hurskisserade av
möjligamed bästaenlighetidistributörochkonsumentunderleverantör,till

transaktions-grundpåöverlåts spontantinte avOmlönsamhet. ansvaret
fördel.komparativprincipenmedenlighetifördelas omdetbörsåkostnader

konstruktion,för komponenternashaalltsåbörUnderleverantören ansvar
ochmottagandet attfördistributörenlämpligt ansvarardet attkanlikaså vara

Då det äruttjäntadeinlämnandetför varorna.avkonsumenterna ansvarar
samtidigtföretag,inblandademellanfördelasböruppgifternahursvårt vetaatt

sig,mellanochuppgifteröverlåtersvårigheter ansvarstörredessa utansom
huvudproducenten,påkretsloppsansvaretläggalämpligt attdetkan vara

påverkamöjligheter atthar störstdenförmodligen ärdenneeftersom som
dennekanföredrarsåproducentenmåndenIkostnader.återvinningens

kunder.ochleverantörersinatillochuppgiftervidarebefordra ansvar
medvälöverensstämmeransvarsfördelninglämpligbeskrivningDenna av

Transaktionskostnader,fördelas.skallhurföreställningarallmänna ansvarom
vivarförförklararfördel,komparativprincipenmedtillsammans om

finnsDetlantbrukarna.hushållsavfall påförläggerexempelvis inte ansvaret
ochkonsumenternashand soporböndernaifördelar taruppenbara att ominga
ochböndermellanförhandlingskontakterenklaochdirektaingafinnsdet

konsumenternaöverens attkommersvårligendessavarför omkonsumenter,
gödningsmedel, etcodlingsmetoder,gällerdetNärhandskall ta sopoma.om

förbrukatBeträffandetlantbruket.påläggaaktuellt ansvaretdet däremot attär
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material, från rivna hus, är det knappast någon villex. lägga ansvaretsom
på producenter tegelbruk eller cementtillverkare om byggnadsmaterialetsom

farligtär kan förbud eller andra regleringar tillämpas, denpåutan snarare
river huset, dvs ägaren, eller möjligen på byggherrarsom eller arkitekter som

väljer metoder och material. När det gäller inlämnandet uttjäntaav varor
kommer den kretsloppsansvarige allt döma överföra dennaatt uppgiftatt viaav
avtal erbjudande pant till slutanvändarenkonsumenten. Omav sådan
överlåtelse retumeringsuppgifter inte kommer till stånd kanav det vara
motiverat direkt lägga returneringsansvaratt på förbrukaren.

5. Myndighetskontrollen

Ovan har myndigheternavi antagit inteatt har några svårigheter kontrolleraatt
företag och konsumenteratt fullföljer sina skyldigheter. I verkligheten kan det

föreligga skillnader i möjligheternastora kontrollera de involveradeatt
Att kontrolleraparterna. hur miljontals konsumenter fullföljer en

kretsloppsskyldighet kan ogörligt. Likaså kan det förhållandevisvara vara
svårt kontrolleraatt mängd distributörersmå eller återvinningsföretag.en När
det gäller kapitalvaror är producenterna normalt fåtal företagett ärstora som
lättare övervaka. Ochatt eftersom företagen kan fördela insamlings- och
återvinningsuppgifter emellan sig det ytterligareett förger argument att
kretsloppsansvaret bör läggas på huvudproducenten. I den mån lagtsansvaret
på fel har dessa professionellapart aktörer goda möjligheter omfördelaatt
uppgifterna mellan sig på effektivt sätt.ett

För importerade gäller producenten inteatt kan övervakas.varor Det
motiverar placeras på importöratt ansvaret eller inhemsk återförsäljare. Sedan
ligger det i dennes intresse påverka producentenatt i syfte hålla insamlings-att
och återvinningskostnadema nere.

Antag producent pålagtsatt kretsloppsskyldighet. Detta företagen avtalat i sin
medtur företagett återvinningen.annat Sedan visar det sigom att

återvinningsföretaget inte fullföljd återvinningen på grund bristandeav
kompetens, bedrägeri eller obestånd. Skall då producenten ålagtssom
kretsloppsansvar gå fri från ansvar

Denna fråga analyseras i den rättsekonomiska litteraturen ställföreträdandeom
eller principalansvar. Ett allmänt resultatansvar iär det fall 1att ärpart;en

solid bära kostnaderna 2att och har förmågannog kontrollera andraatt
inblandade, så kan läggas på denne principal.ansvaret Genom principalenatt
bär kostnaderna de andra inblandade inte fullföljer sina uppgifter liggerom det
i principalens intresse bevaka de andra. Myndigheternaatt kan därför, med
bibehållen kostnadseffektivitet, placera inte överlåtbart kretsloppsansvarett på
principalen. Myndigheternas övervakning förenklas den kanattgenom
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ställföreträdandeform ansvarDyliksolventtill part. avkoncentreras en
vidgarantier,och samtborgensförbindelservidblandofta,tillämpas annat

arbetsgivaransvarñ
ekonomiskatillräckligamedproducenteralltsågällerSammanfattningsvis att

frånfriskriva sigkunnabörinteövrigakontrolleramöjligheteroch attresurser
risk,påfrianaturligtvis att,deskall egenDäremotkretsloppsansvar. vara

andra.påuppdraglägga ut

Kretsloppsgaranti6.

Insolvenshotetåtervinningen.hotainsolvenskanvi konstateratSom ovan
ännuförsålda,förskuld menkretsloppsansvaretförstärks engenererarattav

livslängdlångmedförkan,skuldenutståendeDen varoråtervunnainte varor.
Ävenomsättningen.tillförhållandeibliåtervinningskostnad, storhögoch

följdtillobeståndpådärför komma avkanföretagsolventastora
påläggsnär t.ex.problemetblir ansvaretpåtagligtSärskiltkretsloppsskulder.

fallsådanaIomsättningen.tillförhållandekapital ilitetmedimportör egeten
kunnaskallalltidansvarigedendvsprincipalansvar, attförvillkoretförstaär

uppfyllt.inteskyldigheter,fullfölja sina

återvinningen Eninte äventyrarinsolvensdåskall attHur garanteraman
överlåterkretsloppsansvarige ansvaretdenärnämnts attmöjlighet ovansom

fastställti förvägbetalarproducenten ettskekan attfond. Dettill genomen
dåkommerHurkretsloppsansvaret.fonden övertarvarvidfondentillbelopp

vifråga attdennabesvara antarskyldigheter Försina attskötafonden att
minimeradärförförsökerFonden attföretag.vinstmaximerandefonden är ett
läggafonden utsyfte kommer attdettaIåtervinningen.förkostnaderna

denminst påinteföretagsekonomiskt lönsamt,detmån äri denuppdrag
kanFondenproducentenimportören.kretsloppsansvarigeursprungligen

andraproducenten, påviaunderleverantörerpåuppgifteröverlåtaockså
företagslutanvändareoch pådistributörerpåtillverkningsföretag,inblandade

konsumenter.vällika som
ellerproducentenalltsåinnebär attfondentillbetalningenInförandet av

inteinnebärdetMen attkretsloppsansvaret.fri frånsigköperimportören
delarfondenpå utplacerasslutgiltigadet somförsvinner ansvaretansvaret -

konsumentledet.ochproducent-iolikamedvia kontrakt parteruppdrag
såkontraktsbildningenförsvårarintetransaktionskostnadernaFörutsatt att

denbliåtervinningochinsamling att somsammagenomförandetkommer av
ochinsamlingförgaranti attvi fårSkillnaden ärfonden. att enutan

och1987Shavellliabilityvicariousställföreträdande sestudier4 För ansvarav
1991.Skogh
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återvinning kommer genomföras. Samtidigtatt fås samlat förett ansvar
kretsloppet i finansiellt företag. Fondenett får sitt sinaochgenom ansvar
vinstmöjligheter starkt incitament byggaett allmän ochatt övergripandeupp
kompetens på kretsloppsområdet kompetens för närvarande saknas.en som-
Antag premien för överlåtelseatt kretsloppsansvaret till fonden tillav satts
10 % kapitalvaruproducerande företagsett värde försåldaav Premienav varor.
skall täcka framtida för retumeringpant och kostnader förav varan
återvinningen. Vi vidare livslängd 10antar är år,att 5räntan %ärattvarans
och inflationen är obefintlig. Efteratt insättningar i tio år fonderade imedeltas
anspråk och dess tillväxt upphör. De fonderade medlen har då till 1,26växt av
företagets årliga omsättning. Exemplet illustrerar mycket beloppatt stora
kommer samlas i fonden, särskiltatt den omfattar många kapitalvaror frånom
olika företag.

Fonduppbyggnaden orsakas ökat sparande uppkommerett denav som genom
förskottsbetalning producenten i sista hand konsumenten måstesom förgöra
framtida insamling och återvinning. Då det sigrör belopp kommerstoraom en
del företag vilja hålla kvar kretsloppsansvaretatt för på så behållasättatt

kretsloppsmedelavsatta arbetande kapital i företaget. Ställersom
myndigheterna krav på garanti konkurs kan eventuelltmot sådan erhållas

insolvensförsäkring. Sådana lösningar förekommergenom för blanden annat
tjänstemannapensioner. I den händelse företaget går i konkurs betalar
försäkringen pensionerna.

Det finns dock invändningar sådan lösningmot när det gälleren
kretsloppsansvar. Stannar kretsloppsmedlen i företaget innebär det företagetatt
lånar sina kunder, vilket mindreär lämpligt. Köpare kapitalvaraav harav en
normalt ingen komparativ fördel i övervaka företagetatt använder kapitaletatt
effektivt. Företaget bör i första hand utnyttja kapital- och kreditmarknadens
professionella finansiärer. Möjligen kan företag tillgång tillutan
kapitalmarknaden motivera kretsloppsmedlen i företaget,att förutsattstannar

återvinningenatt är säkrad insolvensförsäkring. Det torde dockgenom vara
svårt teckna sådan försäkringatt då det kräver relativt tillgångarstora som
motvikt skulderna. Få små ochmot medelstora företag, importörer eller
distributionsföretag torde ha tillräckliga för kunnaattresurser garantera
insamling och återvinning insolvensförsäkring.genom

7. Kontroll fondenav

Som vi konstaterat har kretsloppsansvarig producentovan motiven ett att
fuska med insamling och återvinning. Det kan därför svårt övervakaattvara
hur verksamheten bedrivs, särskilt företaget både producerar ochom varan

för insamling och återvinning. Kontrollproblemet finnsansvarar kvar vid ett
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det ärförtalarMycket attfonden.tilllokaliseratdåärfondsystem, men
varuproducerandefond än ettkontrolleramyndigheternaför attenklare en

företag.
harsådan ettfondbildningen somvi konstaterakan attförstadetFör

insamlingförfinnstillräckliga resursernämligen attkontrollsyfte, garanteraatt
fondentillkretsloppsansvaretöverföringenkanLikasååtervinning. avoch

kvalitet.ochomfattningåtervinningenskontrollenunderlätta av
försäljningdennespåbaseras avfondentillpremierProducentensimportörens

allmyndigheterna attmedintressehar gemensamtFonden ettprodukten.
återvinningsskyldigheten.beräkningunderlättarvilketredovisas, avförsäljning

intressefondensi attliggadetkanförbrukadeinsamlingengäller varorVad av
ochinsamlingförmedelåtervinningförsvinnermöjligt utanmycketså -som

dockärpantsystemTillämpas ettfonden.tillfallitredanharåtervinning
förutsatt attförbrukadeåterlämna varor,intresserade attkonsumenterna av

såmyndigheternafastställsstorlekOmtillräckligt hög. avpantensärpanten
återlämningsgradensättPåomfattning sominlämningens styras. sammakan

bördärövereller95 %blifåsläsk kanoch attölföravseddatomglasför
motsvarandeiinsamlingsställentillåterlämnasfåskunna attkapitalvaror

fårinsamlingenhandFöretagen tartillräcklig ommed pant. somomfattning
tillöverlämnatochinsamlatdemycketutifrån hurersättningsinlämpligtvis

uppgifterDerasinsamling.allredovisamotivfalli så attharDeåtervinning.
omfattning.returneringensuppskattningföranvändasdärför avkan

igällervadfuskintressehakanfondenärproblem avattåterståendeEtt
övervakning är attmyndigheternastillmed hänsynfördelEnåtervinningen.

anslutningibetalasrimligenvilkaätervinningsstjänster,beställarefonden är av
tillkoncentrerasdärföråtervinningen kanKontrollengenomförandet.till av

betalas.återvinningstjänstematillfället när
vidskaderegleringsnämndorganiseraskanövervakning som enMyndighetens

bestånaturligtbörNämnden avdomstol. nogellerförsäkring, ensom
sakkunskapmedmyndigheten, experterövervakandefrån denrepresentanter

näringslivsföreträdare.och av
När detpensionsförsäkring.återvinningsgaranti medviliknade enOvan en

pensions-medanskillnadväsentligdockdetfinnsutbetalningarnagäller en -
förkostnadernaförväg ärifastställtförsäkringsbeloppetochkändåldern är

ställts.återvinningskravoch sominsamlings-debestämtkretsloppet av
intesjukvårdsförsäkring somdärförliknarKretsloppsgarantin ensnarare

finansiering enförsäkringsbelopp avfastställt utan avsertillbegränsas ett
därförbestämsförsäkringsbolaget avfrånUtbetalningenbehandling.

ochmyndigheterkravdedvs.kvalitet,ochomfattning sombehandlingens av
ställer.sjukvård

345



Bilaga 5

Ett problem med sjukförsäkringar har varit kostnadernaatt i höjden. Enrusat
förklaring är försäkringsskyddetatt ökad krav från patienternasgenererar sida.
En förklaring är försäkringsskyddetannan att reducerar sjukvårdens
effektivitet. Ett försätt försäkringsgivaren kontrolleraatt kostnadsutvecklingen
är avtala medatt speciella sjukhus eller läkarmottagningar behandlingen.om
Samma förhållande föreligger vid kretsloppsförsäkring. Försäkringsgivaren
har starka motiv avtala medatt underleverantörer, producenter, distributörer
och konsumenter för hålla kostnadernaatt speciellt premierna intenere om-enkelt kan höjas i efterhand verksamheten går med förlust.om
Tolkningen insamlings- och återvinningskravav är betydelse förstorav
fondens lönsamhet. För bibehålla fulltatt kostnadsansvar i fonden, och därmed
incitament till kostnadsminimerande återvinning, är det vikt nämndenatt ärav
robust påtryckningar.mot Om fonden varit framgångsrikt.ex. och går med
överskott kan det lockande för myndigheternavara i efterhand skärpaatt
återvinningskraven. På motsvarande sätt kan påtryckningar i efterhandattom
minska återvinningskraven komma till tals, särskilt fonden går med förlust.om
Men sådana anpassningar förväntasom fonden reduceras intressetav aveffektivitet i återvinningen.

Notera det fondsystematt diskuteras här framtidasom produkter. Detavser
kan emellertid lockande för politikervara och myndigheter utnyttjaatt
fonderna i förtid för återvinning saknar finansieringav varor försom
insamling och återvinning. Men återvinningskostnader förom varor somsaknar finansiering läggs på fonden undergrävs denna, samtidigt som
relationen mellan inbetalda medel, effektivitet och lönsamhet förtas

Vem skall fondenäga
Vi fondenantar är vinstdrivandeatt och premien föratt täcka kostnadernaatt
för kretsloppskyldigheten är fastställd i förväg. Men kostnaderna för
återvinningen är svåra beräkna, främstatt på grund tiden mellanattav
försäljning och återvinning lång.är För många kapitalvaror livslängdenär 10-
15 år. Efter så lång tid kan återvinningskostnaderna förändras avsevärt. I bästa
fall blir återvinningen företagsekonomiskt lönsam varför fonderade medel inte
behöver i anspråk.tas Kostnaderna för återvinningen kan också stiga. Värdet

fonderade medel kan ocksåav undermineras inflation eller växa påav grund-hög avkastning. Det medförav vinstmaximerandeatt fonden tillämparsom

5 För närvarande finns skotningsavgifter för bilar och miljöavgifter för batterier.
Medlen fonderas i statliga fonder, i den mån de inte direkt förbrukas för insamling
eller återvinning. Det finns ingen direkt koppling mellan avgifter för vissenprodukt och återvinning följdEn dettaav samma är fondernasvara. att resultatav
pendlat mellan överskottstora och underskott.
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förhindra attFörförlust. attvinst ellermycketgöra storpremier kanfasta
påminskatvingasskallmyndigheternaellerkonkursi attgärfonden

marginal.vissmedbestämspremiernaåtervinningskraven krävs att
utfallosäkertocksålivslängd harlångmedpensionsförsäkringarLiv- och

tillförklaring attärDetvarierar.fondavkastningen engrundpåspeciellt attav
medbolagömsesidigaorganiseradenormalt är somförsäkringarsådana

premier.inbetaladetillproportionidelägare, t.ex.försäkringstagarna som
godavkastningenBlirförsäkringstagama.mellanriskenfördelasDärigenom
kanfalletIåterbäring. motsattadetsmåutbetalningarnaocheller ger

nödvändiga.bliinbetalningarsolidariskakompletterande
Därmedspritt. mattasblirägandetföretag ärömsesidiga attmednackdelEn

någrainnebäraintedockbehövervinstmaximering. Dettillincitamentfondens
Ömsesidigalitet.relativtärdelägareantaletlängesåproblemstörre

betraktaskandelägaretusentalsmedpensionsstiftelserochförsäkringsbolag
effektiviteten.kontrollinterntillräcklig avsåledesägarlösa och utansom

tiotal ägaremedaktuellt ettblidetkankretsloppsfonderömsesidigaFör
dåochkategorivisshushållskapitalvarorimportörer avellerproducenter av

och etttvärtharliten enI varproblem. omliknande gruppinteföreligger en
återvinning.kostnadsminimerandetillövrigadepåverkaintresse attav

avsaknadenägande ärömsesidigtvidåberopasbrukarproblemEtt annat som
Detkontrolleras.ochvärderasföretagetvilkenkapitalmarknad genomav en
harföreningenekonomiskadenellerkooperativetföretaget,ömsesidiga

Dettaaktiebolaget.kapitalriskvilligttilltillgång somintedessutom samma
uppgift är attfondenseftersomproblemnågraknappastdockföranleder

intetordeinvesteringsbehovstörreNågrabelopp.förutbestämtförvalta ett
Kontrollenkapitaltillskott.behovintehellerdärmedoch avfondeniföreligga

Förförlust.vidkapitaltillskjutafårellervinsten, merägarna tarsker somav
och egetersättningsreserverochpremie-tillräckligagivetfonden,kanövrigt

ägare.försäkringstagarnamedaktiebolag somorganiseras ettkapital, som
kapitalmarknaden.viavärderasocksådenkanfondenBörsintroduceras

medtillsammansproducenter,någrakanägarstruktur attmöjligEn varaannan
fördelEnfonden gemensamt.ägerdistributörer,ochåtervinningsföretag

intressegemensamtharåtervinningen ettiinblandadeärdehärmed är att som
fondensunderlättaocksåDet kanåtervinning.kostnadsminimerandeav
Noteraför parterna.är gemensamtvinstintresseteftersomkontraktsbildning,

företagaransvar,integreratitillbakamening ettärvissifalldettavi iatt
iföretagåtervinnande utan enochproducerandeendaiintevisserligen ett

2.avsnittjfrvarandraiägarintressenmedföretagorganisation av
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9. Konkurrens mellan fonder

Förutsatt myndigheterna fastställeratt kretsloppsansvarets innehåll, placerar
det på lämplig som huvudproducentpart t.ex. eller importör samtidigt som
krav ställs på kretsloppsgaranti kan vi förvänta etablerandet fondeross av av
varierande storlek och ägarstruktur. Några producenterstora och industri-

kan bilda fonder.grupper För vissa kapitalvaroregna kan det bransch-vara
organiserar fonderna.organ Försäkringsbolagsom kan också specialisera sig

på och organisera kretsloppsgarantier och fonder. Importörer kontors-av
maskiner kan eventuellt bilda fonder, medan svenska producenteregna väljer
sina. En fond kan naturligtvis omfatta olika och produkter kanvaror samma
ingå i flera fonder.

Fonderna kommer bli specialisteratt på förvaltning, insamlings- och
återvinningsavtal och på kontroll genomförandet. Eftersom olikaav produkt-

kräver olika återvinninggrupper och följaktligen specialkunskaper är det
sannolikt fonderna kommeratt specialisera sig.att Stordriftsfördelar förefaller
inte finnas i sådan omfattning det resulterar iatt enbart eller fåtalett storaen
kretsloppsfonder.

Nationalekonomiskt avsevärda belopp kan ansamlas i fonderna och de blirom
få kan fonderna få avsevärd ekonomisk makt. Det är dock enbart i ett
nationellt perspektiv fonderna kan bli I internationelltsom stora. ett perspektiv
kommer fonderna förbli små.att Därtill kommer kretsloppsfondemaatt kan
bidra till ökad konkurrensen mellan olika finansiärer och således minska,

öka,än koncentrationensnarare på den svenska finansmarknaden.

Ett problem i ömsesidiga företag är bestämma in-,att respektive utträdes-
avgiften när medlemmar tillkommer eller lämnar kollektivet. Ersättningen
beror rimligen på det överskott i fonden,genererats hursom det skallmen
beräknas kan svårt bestämma. Dettaatt förhållandevara kan utnyttjas för höga
inträdesavgifter eller låga återbetalningar. I många kooperativ och ömsesidiga
bolag erhåller den lämnar företaget ingen ersättning.som Det försvårar
övergångar mellan företag med följd konkurrensen begränsas.att Problemet
med beräkna rimligaatt ersättningar skall dock inte överdrivas, särskilt inte för
kretsloppsfonder med begränsad mängd delägare.en I den mån betalningarna
vid in- och utträde är sådana det begränsaratt rörligheten mellan fonder kan
det bli nödvändigt med ingripanden från konkurrensmyndigheterna.
Inom specifik bransch kan kretsloppsfondenen eventuellt marknadsmakt.
Det kan ske fonden inte bara kontrollerarom kretsloppspremien, insamling
och återvinning i branschen ocksåutan produkternas utformning, kvalitet
ocheller pris. I så fall kan också fonden komma i konflikt med konkurrens-
politiken.
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i brukredan är10. Varor som

Uppbyggnadenkapitalvaror.framtidaskisserats avSystemet avserovansom
Återvinningen förstigångkommer etttid.långkommerfondsystem att taett

vidärför hurproblem äråterståendeinfört. Ettärdetefterantal år systemetatt
bruk.iredan ärkapitalvaroråtervinningenskall hantera somav

produkter,utformaskalltillverkareärproducentansvaretmed attsyfteEtt
kretsloppettillåterföringensååtervinningssystem attochinlämnings-

såldaför redangivenredandenproduktdesign så ärgällerVadunderlättas.
kostnadseffektivförskapasincitamentekonomiskakanDäremotvaror.

konstruerade.de ärsådanaprodukternaåtervinninginsamling och nuav
konsumentenharvi konstateratSominsamlingen.beaktaförst ovanLåt oss

motiveratdärförDet äråterlämnandetgällerfördel vadkomparativ varan.av
olika Detsätt.på tvåuppnåskanDetreturneringen.förstårkonsumenternaatt

Givetreturneringen.för attpart betalaransvarigellerär statenatt annanena
deåterlämnafrivilligtindividersigpåtar atttillräckligtersättningen är stor

förKostnadernavid pantsystem.sättpå ettuttjänta somsammavarorna
möjlighet äroffentliga. Endetbärasemellertidreturneringen måste av

redan äreftersomproducent,påläggsnaturligtvis varornaansvaret menatt en
skulleproducentansvarvarförövervältras,inte ettkostnadernakansålda

konkurser.kanskeochförlustermedföra

påpraktikenikonsumentenskyldighet påläggaärandra sättetDet att en
retumering intefallI detuttjäntaden varanägarekapitalvarans returneraatt

Eninföras.straff,ellerviteni formsanktioner,sker måste t.ex. av
och delskan utmätas attsanktionerdelsförutsätterreturneringsskyldighet att

dessaBådaskälig.retumeringsskyldighetenuppfattarallmänheten som
någonharslängskapitalvarorMångauppfyllda.förefallerförutsättningar som

identifieramöjligtdetmarkering gör attinskription ellerform somannanav
förefalleråteranvändningbehovetInsiktenstraffaoch ägaren. avom

skallpolitisktallmänheten accepteraförstarkt entillräckligt att
också kunnarättsmedvetandetallmännaDetreturneringsskyldighet. synes

returneringsskyldighet.kontrollsocialförtill förmånverka enav

naturligtvisför är attägarenretumeringsansvarmedfördelstatsfmansiellEn
hanteringenförKostnadenkonsumenternaägarna. avbärskostnaden av

depåsig på konsumenterna,läggasknappastdockkanreturnerade varevaror

inteochbrukaren ägarenfallför detprincipalansvarformär° Ett ägaransvar aven
kandels ägarenpå ärligga ägaren attbärlillAnledningenidentisk. ansvaretattär

tillräckligaharnormaltdels ägarenochinlämnandet attkontrollera varanav
Ägaren ocksåtordeeller böter.skadeståndbetala varaförekonomiska attresurser

brukaren.identifiera änlättare att
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företag ellertar på återvinningsföretag.emotsom Hantering ochvarorna
återvinning måste därför skattefinansieras.

En allmän returneringsskyldighet för uttjänta kapitalvaror, med skyldigheten
för distributörer, producenter eller återvinningsföretag uppsamlings-att vara
stationer mot ersättning, medför mängd uttjäntaatt kaptalvarorstoren

Återvinningskravenkommer samlas ihop och deponeras.att måste fastställas.
En mängd olika berörs, varför myndigheterna fastställer kravenvaror ochsom
ordnar finansieringen ställs inför mycket uppgift. Det talar förstoren ett
successivt infört retumeringsansvar, med början för innehållervaror som en

mängd miljöfarligastor ämnen.

För skapa kostnadseffektivatt återvinningen krävs ersättningsreglernaatt
specificeras i resultat. Omtermer exempelvis återvinningsföretagetav ersätts
utifrån återvunnen mängd olika metaller ligger det i företagens intresseav att
återvinna dessa metaller till lägsta kostnad. Betalas däremot efter löpande
räkning saknas motiv för kostnadsminimering. Allt eftersom erfarenheten ökar
kan retumeringsskyldigheten utökas, samtidigt fondsystem byggsettsom upp
för nya varor.

11. Slutkommentarer och sammanfattning
För återvinning skall skeatt även när sådan inte företagsekonomisktär lönsam
fordras skyldighet insamla och återvinnaatten produkterna, skett
kretsloppsansvar. Utöver lag kretsloppsansvar krävs åtgärderen om att
specificeras, i hurt.ex. termer andelstor skall återvinnas,av av varorna som
vilka delar bilar och TV-apparatert.ex. skall tillvara,av vad kantassom som
brännas För detta krävsetc. miljöpolitiskt ställningstagande.ett När detta
ställningstagande gjorts måste myndigheterna avgöra skall bäravem som
ansvaret.

I det fall berörda producenter, underleverantörer, distributörer och
slutanvändare kan omfördela uppgifter och mellan sig kan kretslopps-ansvar

placeras påansvaret helst dessa. Oberoende hurvem som av ansvaretav
placeras kommer de omfördela uppgifteratt mellan sig på företags-ett
ekonomiskt lönsamt sätt. Kostnaderna för kretsloppshanteringen kommer också

övervältras mellanatt och i slutändanparterna sannolikt bärasatt av
konsumenterna.

En förutsättning för slutsatsen är myndigheternaatt har lika godaovan
möjligheter kontrollera samtligaatt inblandade något normalt inteparter, som

fallet.är Det kan svårt kontrolleraatt mängd konsumenter,vara storen
underleverantörer och återvinningsföretag. Enklast förmodligenär att
kontrollera eller fåtal producenter,ett vilketstora talar fören producentansvar.
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producenten,utkrävasinteimporterade kangällerNär det avvaror ansvar
importören.förslagsvis läggs påvarför ansvaret

uppgifter påöverlåtakretsloppsansvarigetillåtet för den attDet bör vara
dock skeskallDetåtervinningsföretag.ellerdistributörerunderleverantörer,

det denärinte kravenuppfyllsriskkretsloppsansvarigespå den egen -
kretsloppsansvarigfåsDärmedansvarig.kretsloppsansvarige är ensom

iövrigaochkontrollera partermed incitamentprincipal styraatt
återvinningsprocessen.

konsumtion ochproduktion,i olika ledförutsättning ärEn parternaatt avovan
svårigheter.avgörandesigmellanuppgifteromfördelakan utanåtervinning

anledning föriställetdetfinnsinte kan komma överensNär parterna
möjligheterbästharpå den attplaceramyndigheterna partansvaretatt som

förSpecielltåtervinning.respektiveinsamlingförkostnadernapåverka
detkanantal konsumentermycketanvändskapitalvaror stort varaettavsom

motiverakanDetreturneringen. attföretagenförkostsamt att styra
tillräckligkombination mediåterlämningsansvar,åläggskonsumenterna ett en

övrigt kan,Iflertaletför returneras. avattatt garanterastor pant varor
ellerproducentpålämpligen placeraskretsloppsansvaretövervakningsskäl,

skisseratsimportör ovan.som
komma påkretsloppsansvarige kandenproblem äråterståendeEtt att

insolvensförsäkringeventuelltkanåtervinningenförgarantiSomobestånd.
dockförefallerändamålsenligtMerproducenten.ansvarigedentecknas av

kretsloppsansvarige överlåterdendvskretsloppsförsäkring,inrätta attattvara
försäkrings-återvinningen. Genomfond atttill garanteraransvaret somen

hafondenkommerkretsloppsansvaret ettsig attfonden påtargivaren
kostnaderåtervinningen sker till så lågaintresseekonomiskt att somav

garanti fördetdelsfonden attmed är attFördelenmöjligt. ger en
förlättaredetverkställas och dels ärkunnakommer attåtervinningen att

ellerproducenterfond enskildaänkontrolleramyndigheterna att en
importörer.

ursprungligendeningårfondermed attföreslagnadetI systemet
Därmed överlåtspremie.givenförhandkretsloppsansvariga betalar påen

uppgifter till producenter,kontrakterarfond, i sintill utturansvaret somen
det svårtosäker ärframtiden är attEftersomslutanvändare.ochdistributörer

ellervinstmeddärför gåFörsäkringen kanpremien i förväg. storfastställa
fonderna.ägandeömsesidigtlämpligt medsprida riskenförlust. För är avatt

myndigheternamedkombineratförlängt producentansvar, attGivet lag omen
produkterolikaåtervinning förinsamling ochgällerkraven vadspecificerar -
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inklusive krav på kretsloppsförsäkring kan vi förvänta etablerandet olikaav-
fonder och försäkringar anpassade till branschertyper och produkter.av

Kretsloppsskyldighet finansiellt problem har likheterett storagenererar som
med det föreligger vid pensionering sjukdom.och För individerna lösessom
försörjningen pension- respektive, sjukförsäkringar. På motsvarandegenom

kräver s1utbehandlingensätt kapitalvaror sin finansiering. Kretslopps-av
försäkring med återvinningsförsäkring på motsvarande sätt ettgenererar
sparande förskottsbetalning för den verksamhet skall iskegenom som
framtiden. Ett utbyggt med kretsloppsförsäkring kommer därförsystem att
tillföra kapital- och kreditmarknaderna kapital.avsevärt

Kapitalvaror för närvarande i brukär måste behandlas särskiltpå sätt. Detsom
framstår lämpligt konsumenternagöra kaptalvaromas ägareatt ansvarigasom
för retumeringen. Deponering och återvinning måste däremot specificeras och
finansieras myndigheter. För undvika okontrollerad ansamlingattav en av
förbrukade för vilka kunskap saknas hur återvinningen bör skevaror om
förefaller det rimligt införa retumeringsskyldighet successivtatt med börjanen
för innehållande särskilt farliga Efterämnen. hand kunskap nås kanvaror som
retumeringsansvaret utvidgas, samtidigt kretsloppsansvar byggs förutsom nya
varor.
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