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Sammanfattning

Naturvårdsverket har för yttrande översänt remittering av förslag till nya och ändrade
föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. Förslagen innebär bland
annat att bestämmelserna om sortering av brännbart avfall med tillhörande undantag utgår, att
kommunen ges en utökad dispensmöjlighet för undantag från kravet på utsortering av brännbart
bygg- och rivningsavfall och att allmänna råd upphävs och ersätts av en webbaserad vägledning.
Förslagen innebär vidare att det införs bestämmelser om vilka uppgifter som ska antecknas
enligt avfallsförordningens bestämmelser om anteckningsskyldighet och hur antecknade
uppgifter ska lämnas till avfallsregistret.
Miljönämnden har ingenting att erinra avseende innehållet i föreskrifterna. Miljönämnden ser
positivt på att det genom föreskrifterna förtydligas hur vissa uppgifter ska rapporteras.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsen remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
2. Miljönämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2020-03-12
Bilaga 1: Remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för
genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2020-03-24
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt en remiss från Naturvårdsverket angående förslag till nya och
ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet. Remissen avser
följande förslag:
 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter
och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall.
 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om anteckningsskyldighet och lämnande av
uppgifter om avfall till avfallsregistret.
Svar önskas senast 2020-03-25.
Bakgrund

Naturvårdsverkets förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering
av brännbart avfall och organiskt avfall innebär att bestämmelserna om sortering av brännbart
avfall utgår. Det beror på att Avfallsförordningens (2011:927) krav på utsortering av brännbart
avfall istället kommer att förtydligas och att Naturvårdsverkets bemyndigande att meddela
sådana föreskrifter i samband med det kommer att tas bort. Naturvårdsverket kommer att ha
kvar ett bemyndigande att meddela föreskrifter om undantag från kravet på sortering av
brännbart avfall, men avser inte att utnyttja det utan föreslår istället att kommunen ges en utökad
dispensmöjlighet för undantag från kravet på utsortering av brännbart bygg- och rivningsavfall.
För de delar av föreskriften som kopplar till deponeringsförordningen och förbud mot att
deponera brännbart avfall och organiskt avfall kommer endast redaktionella ändringar att göras.
Förslaget till föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om avfall till
avfallsregistret innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som ska antecknas enligt
avfallsförordningens bestämmelser om anteckningsskyldighet och hur antecknade uppgifter ska
lämnas till avfallsregistret. Att uppgifter ska antecknas följer således redan av
Avfallsförordningen, medan föreskrifterna konkretiserar hur uppgifterna ska vara utformade,
exempelvis att mängd ska anges i kilogram och att tidpunkt ska anges i form av datum.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter avseende förslagen. Rubrikerna är i enlighet
med remissens rubriker.
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall.

Miljönämnden har ingenting att erinra avseende innehållet i föreskriften.
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:) om anteckningsskyldighet och lämnande av
uppgifter om avfall till avfallsregistret.

Miljönämnden har ingenting att erinra avseende innehållet i föreskriften och ser positivt på att
det genom föreskrifterna förtydligas hur vissa uppgifter ska rapporteras.
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Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Emma Söderlund, Kateryna Krog, Lars Brander och Emelie Nyberin,
miljöinspektörer.
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