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STK-20211311

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets
rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22
om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv
2008/98/EG i den svenska lagstiftningen

Sammanfattning
Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur artikel 22 om bioavfall i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, kan implementeras i den svenska
lagstiftningen. Implementeringen av EU:s avfallspaket som beslutades 2018 pågår fram till
2025 då alla ändringar ska vara genomförda. Avfallspaketet ska främja en mer cirkulär
ekonomi och bidra till minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och
komponenter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Artikel 22 om bioavfall
är en del av avfallspaketet och innebär att EU:s medlemsstater senast den 31 december
2023 ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller
samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.
I nedan förelagda ärende redovisas yttrande från tekniska nämnden, miljönämnden samt
VA SYD. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna
stadskontorets upprättade förslag till yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar
yttrandet till Miljödepartementet.
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
Tekniska nämnden
Miljönämnden
VA SYD
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220110 Remiss från Miljödepartementet om
Naturvårdsverkets rapport - uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22
om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/

Förslag till yttrande

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att
föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen

Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22
om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den
svenska lagstiftningen

Miljönämnden beslut 211214 § 216

Remissvar från miljönämnden

Tekniska nämnden beslut 211130 § 396

Remissvar från tekniska nämnden

Remissvar VA SYD 211028
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Stadskontoret
Datum

2022-01-07

Tjänsteskrivelse

Vår referens

Ulrika Lagergren
Utvecklingssekreterare
ulrika.lagergren@malmo.se

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen
STK-2021-1311

Sammanfattning

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur artikel 22 om bioavfall i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, kan implementeras i den svenska lagstiftningen. Implementeringen av EU:s avfallspaket som beslutades 2018 pågår fram till 2025 då alla
ändringar ska vara genomförda. Avfallspaketet ska främja en mer cirkulär ekonomi och bidra till
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Artikel 22 om bioavfall är en del av avfallspaketet och
innebär att EU:s medlemsstater senast den 31 december 2023 ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra
typer av avfall.
I nedan förelagda ärende redovisas yttrande från tekniska nämnden, miljönämnden samt VA
SYD. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna stadskontorets upprättade förslag till yttrande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
miljödepartementet.
Beslutsunderlag

•
•

SIGNERAD

2022-01-07

•
•
•
•
•

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den
svenska lagstiftningen
Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 211130 § 396
Remissvar VA SYD 211028
Remissvar från miljönämnden
Miljönämnden beslut 211214 § 216
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•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220110 Remiss från Miljödepartementet om Naturvårdsverkets
rapport - uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/98/
Förslag till yttrande

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-10
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Implementeringen av EU:s avfallspaket som beslutades 2018 pågår fram till 2025 då alla ändringar ska vara genomförda. Avfallspaketet ska främja en mer cirkulär ekonomi och bidra till
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och komponenter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Artikel 22 om bioavfall är en del av avfallspaketet och
innebär att EU:s medlemsstater senast den 31 december 2023 ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra
typer av avfall.
Naturvårdsverket redovisar på regeringens uppdrag hur artikel 22 kan genomföras i den svenska
lagstiftningen. Naturvårdsverkets utgångspunkt vid införandet av artikel 22 i svensk lagstiftning
är att alltid styra uppåt i avfallshierarkin, eftersom återanvändning ger den högsta miljönyttan.
Det innebär att undvika uppkomsten av bioavfall genom att verka mot matsvinn och överproduktion av livsmedel. När bioavfall uppstår ska det materialåtervinnas i möjligaste mån, och det
ska ske utifrån vad som ger minst miljöpåverkan och samtidigt är ekonomiskt gångbart.
Förändringarna i avfallsförordningen innebär att bioavfall ska sorteras ut och samlas in separat
eller materialåtervinnas på plats. Reglerna blir obligatoriska för alla, både verksamheter och hushåll. För att åstadkomma en ändamålsenlig insamling föreslår Naturvårdsverket att kommunen
ska erbjuda ett insamlingssystem för livsmedels- och köksavfall och insamlingsplatser för trädgårds- och parkavfall. Därutöver behövs ett antal undantag och förtydliganden för att hantera
olika specialfall och potentiellt negativa konsekvenser:
•
•
•
•

Naturvårdsverket ges ett bemyndigande att föreskriva om undantag och kommunen ges
möjlighet att söka dispens hos Naturvårdsverket om separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.
Flytande bioavfall, förutom flytande fett, undantas kravet om att bioavfall ska separeras
och hanteras skilt från annat avfall.
För sådant bioavfall, exempelvis grenar, stubbar och havreskal, där materialåtervinning
såsom kompostering eller rötning inte är lämpligt ska, med utgångspunkt från avfallshierarkin, även energiåtervinning vara tillåten.
Kommunen får föreskriva om möjligheten för hushåll att elda sitt trädgårdsavfall respek-

3 (6)
•
•

tive ge dispens för att tillåta majbrasor och liknande vid allmänna sammankomster.
Växtavfall från skötsel av företagsparker där allmänheten inte har tillträde, vägrenar, ledningsgator och järnvägar och liknande, föreslås beskrivas som skogsbruksavfall och klassificeras därmed inte som kommunalt avfall.
Det är svårt att överblicka hur den nya definitionen av kommunalt avfall och den förändrade ansvarsfördelningen som gäller från och med 1 augusti 2020 kommer att påverka hanteringen av bioavfallet från dagligvaruhandeln, storköken och restaurangerna.
Branschen har framfört att den mest resurseffektiva och miljömässigt bästa avfallshanteringen förutsätter att det finns en flexibilitet så att företagen även kan anlita privata aktörer. Naturvårdsverket anser att om nuvarande ansvarsfördelning ska ändras på annat sätt
än vad som föreslås i Frivalsutredningen, behöver det utredas i särskild ordning och ett
helhetsgrepp behöver tas för aktuella avfallsfraktioner.

Genomförandet av förslagen i skrivelsen bedöms öka utsortering och insamling av livsmedelsoch köksavfall med cirka 400 000 ton från hushåll, dagligvaruhandeln och restauranger. Den
miljömässiga vinsten med förslagen för ökad utsortering och materialåtervinning av bioavfall är
framförallt att livsmedels- och köksavfall styrs från energiåtervinning till rötning eller kompostering så att även växtnäring kan nyttiggöras. Rötningsprocessen ger biogödsel med kväve, fosfor,
kalium, kalcium och magnesium i lösliga och växttillgängliga former. Det innebär att man kan
minska behovet av mineralgödsel, vilket medför minskad förbrukning av fossila råvaror och
energi för framställning av mineralgödsel.
Den ökade utsorteringen och insamlingen av bioavfall förväntas ge en kostnadsökning för avfallskollektivet på cirka 800 miljoner kronor. Eftersom en del kommuner redan infört obligatorisk insamling av livsmedels- och köksavfall med finansiering från avfallstaxan gör Naturvårdsverket bedömningen att även den fortsatta utbyggnaden av insamlingen kan finansieras med
avfallstaxan. För de kommuner och områden där förutsättningarna innebär att separat insamling
av livsmedels- och köksavfall blir så kostsamt att kommunerna bedömer att avfallstaxan inte kan
finansiera hanteringen, finns möjlighet att ansöka om dispens.
Naturvårdsverket konstaterar att förslagen kommer att kräva betydande investeringar och ökade
kostnader som inte finansieras med avfallstaxan. Förslagen bedöms få stor påverkan på fastighetsägare, butiker, restauranger och storkök. De behöver införa nya rutiner i kök och restaurangdel och det uppstår en ökad arbetsbelastning för personalen på grund av krav på att informera gästerna hur de ska hantera sitt avfall. Det kan också innebära behov av investeringar för
att bygga om avfallsutrymmen och insamlingssystem för att åstadkomma en ändamålsenlig hantering.
Naturvårdsverket bedömer att den befintliga svenska lagstiftningen uppfyller kraven på rapportering enligt artikel 37.1 och Naturvårdsverkets roll som ansvarig myndighet för avfallsstatistik
påverkas inte av förslagen. Eftersom rapporteringen baseras på rådande tolkning av definitionen
av kommunalt avfall samt ansvarsfördelning mellan kommunala och privata aktörer, kan förändringar i lagstiftning avseende uppgifter om kommunalt avfall krävas på sikt. Naturvårdsverkets
roll som ansvarig myndighet för avfallsstatistik påverkas därför i nuläget inte av förslagen.
Remissvar av Naturvårdsverkets rapport har inkommit från tekniska nämnden, miljönämnden
samt VA SYD.
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Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden menar att förslagen i rapporten syftar till att styra uppåt i avfallshierarkin
genom ett generellt krav på separat utsortering av bioavfall från både hushåll och verksamheter.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslagen, vilka kommer underlätta för en mer cirkulär
hantering av bioavfall och är i linje med kommunens antagna Kretsloppsplan. Nämnden efterfrågar dock förtydliganden i vissa delar:
-

Begreppet kommunalt avfall definieras i avfallsdirektivet och införlivades i svensk rätt
den 1 augusti 2020 genom definitionen i 15 kap. 3 § miljöbalken. Ansvarsfrågan kopplat
till kommunalt avfall kommer att beröra fler avfallsfraktioner än bara bioavfall. Det i sin
tur kräver juridisk analys om vilka avfallskoder som ska omfattas, samt dialog med aktörer för att hantera en gränsdragningsproblematik mellan kommunal och privat verksamhet. Tekniska nämnden anser att Naturvårdsverket borde inväntat den vägledning om
begreppet kommunalt avfall (som myndigheten själv nyligen publicerat) och i uppdraget
inkluderat en analys av dess konsekvenser för införandet av artikel 22.

-

För att kunna ge en helhetsbedömning av konsekvenserna av införandet av artikel 22 för
kommunens via VA SYD:s avfallsverksamhet så hade det behövts ett beslut i den så kallade ”Frivalsutredningen” - SOU 2021:24 Äga Avfall”. Remisstiden för att svara löpte ut den
1 oktober 2021. Tekniska nämnden anser att det vore önskvärt att utredningen om införandet av artikel 22 kompletterades med detta.

-

Tekniska nämnden är positiv till en ökad materialåtervinning av trädgårds- och parkavfall
på plats. Vidare anser nämnden att utredningen borde uppmuntra till kvarlämnandet av
biomassa som faunadepå i trädgårdar och parker, vilket gynnar biologisk mångfald och
minskar klimatpåverkan från transporter.

-

Vad gäller invasiva främmande arter föreslår utredningen att ett nytt bemyndigande ges
till Naturvårdsverket om möjlighet att meddela föreskrifter gällande invasiva arter.
Nämnden anser att även inhemska invasiva arter ska ingå i detta arbete. En av de växer
som utgör ett lokalt problem i Malmöregionen är Havtorn, vilken nämnden anser bör tas
upp på en nationell förteckning över invasiva arter.

-

För att uppnå önskad miljönytta med införandet av avfallspaketet anser nämnden att utredningen borde inkluderat krav på korta transportavstånd mellan anläggning och större
bioavfallskällor vid behandling av bioavfall.

Miljönämndens yttrande
Miljönämnden ställer sig generellt positiv till ökade krav på materialåteranvändning och utsortering av bioavfall med hänsyn till ökad miljönytta. Utgångspunkten för Naturvårdsverkets förslag
är att styra uppåt i avfallshierarkin samt att krav ställs på separat sortering av bioavfall. Miljönämnden anser att detta främjar en cirkulär ekonomi som är i linje med kommunens antagna
Kretsloppsplan samt den samlade miljö- och samhällsnyttan. Miljönämnden menar dock att rapporten inte redovisar alla konsekvenser som direktivet medför och ser ett behov av förtydliganden kring ett antal aspekter.
-

Enligt miljönämnden har Naturvårdsverket inte utrett vad de föreslagna bestämmelserna
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innebär för den praktiska avfallshanteringen eller för nuvarande vedertagna hanteringssätt av avfall. Det finns kvarstående otydligheter i lagstiftningen, framför allt vad avser
begreppet kommunalt avfall, men det finns också osäkerheter kring ett eventuellt införande av frival för verksamheters kommunala avfall.
-

Vad gäller ”Frivalsutredningen – SOU 2021:24 Äga avfall” har miljönämnden redan tidigare
yttrat sig kring de föreslagna ändringarna och då avstyrkt utredningens förslag. För att
kunna bedöma de sammantagna konsekvenserna för att införa artikel 22 i svensk lagstiftning för avfallsverksamhet bör man avvakta utfallet av frivalsutredningen. Hur utredningens förslag kommer att tas om hand och därmed i vilken omfattning som ansvaret för hanteringen av verksamheters kommunala avfall kommer att påverkas är fortfarande oklart.

-

Miljönämnden anser att Naturvårdsverket bör vidareutveckla sina ställningstaganden
kring behandlingen av obrutna förpackningar från livsmedelsverksamheter, hanteringen
av redan installerade avfallskvarnar till VA-nätet, hemkompostering och förbränning av
trädgårdsavfall.

-

Miljönämnden vill också lyfta att hanteringen av avfall som består av invasiva främmande arter. Enligt utredningens förslag får främmande invasiva arter inte samlas in med
annat bioavfall eller materialåtervinnas. I Malmö stad finns en strategi för att hantera invasiva arter. Utredningens förslag ställer höga krav på kunskap hos olika aktörer vilket
betyder att det kommer att behövas tydlig konkret vägledning och kunskapsspridning
om hur kommunen ska hantera bioavfall i form av invasiva arter.

-

Miljönämnden bedömer att förslagen kan medföra en ökad administrativ belastning på
tillsynsmyndigheterna vid fler dispensansökningar som ska hanteras. Det kommer även
krävas ökade resurser för en ändamålsenlig tillsyn av efterlevnaden av de föreslagna ändringarna. Ökade krav för bioavfall kommer med största sannolikhet även medföra ett
ökat tillsynsbehov av livsmedelsverksamheter.

VA SYD:s yttrande
VA SYD skriver i sitt yttrande att teknikutveckling behövs för att minska rejektet i förbehandlingsanläggningarna för matavfall. I Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall ligger rejektet
på 26 %. Vidare skriver VA SYD att det behövs en nationell satsning på biogas för att rättfärdiga
insamlingen av livsmedel- och köksavfall. Biogasen är en viktig pusselbit i omställningen till ett
cirkulärt och fossilfritt samhälle.
VA SYD menar att det för att kunna ta ställning till vad införandet av artikel 22 i detalj kommer
att innebära för Malmö stad och VA SYD hade det behövts mer tid att fördjupa sig i den vägledning gällande kommunalt avfall som Naturvårdsverket precis tagit fram. Begreppet kommunalt avfall definieras i avfallsdirektivet och införlivades i svensk rätt den 1 augusti 2020 genom
definitionen i 15 kap. 3 § miljöbalken och innefattar även bioavfall från livsmedelsbutiker. Precis
som anges i redovisningen kommer detta att medföra ökade kostnader. För Malmö som är en
storstad kan detta tillskott av avfallsmängder vara betydande och med stor sannolikhet kommer
det att innebära att taxan kommer att behövas att justeras och att VA SYD kommer behöva se
över sina kontrakt för insamling avfall.

6 (6)
För att kunna ge en helhetsbedömning av konsekvenserna av införandet av artikel 22 för VA
SYD:s avfallsverksamhet så hade det också behövts ett beslut i den så kallade ”Frivalsutredningen SOU 2021:24 Äga Avfall” där remisstiden för svar redan passerat.
I Naturvårdsverkets rapport anges att fett inte omfattas av undantaget från insamlingsansvaret
som flytande avfall får i 1 § andra stycket. VA SYD menar att det är bra att fett är undantaget, då
fett i våra avloppssystem har stora konsekvenser för systemets drift, men även stora samhällsekonomiska konsekvenser av det underhåll som fettet orsakar i vårt ledningssystem.
Enligt 15 b § får kommunen bestämma hur insamlingen ska ske. I dag kommunicerar VA SYD
att det bästa sättet att källsortera fett och frityrolja som uppkommer i hushållen är att slänga det i
restavfallet. Så som förslaget anger så är detta en möjlig lösning för insamling av fett från hushållen. Dock är det i konflikt med hur statistik ska gå att få fram för denna avfallsfraktion för att
kunna rapportera köks- och livsmedelsavfallsmängderna. Det finns även kända och etablerade
metoder för behandling av denna avfallsfraktion som rötning och regenerering som har större
miljönytta än energiåtervinning. VA SYD hade varit tacksam om redovisningen hade kunnat
förtydliga hur kommunen kan lösa
Stadskontorets synpunkter
Nämnderna och VA SYD har gjort en grundlig och god genomgång av Naturvårdsverkets rapport och stadskontoret utläser av nämndernas svar att man överlag ställer sig positiv till rapporten. Förslagen kommer att underlätta för en mer cirkulär hantering av bioavfall och är i linje med
kommunens antagna Kretsloppsplan. Dock finns det frågor som behöver besvaras och som
framgår av nämndernas svar liksom i stadskontorets förslag till yttrande. Stadskontoret uppfattar
också att det finns ett ökat kunskapsbehov i frågan och att staden efterlyser vägledning för att
kunna arbeta med de förslag som ges i utredningen. Stadskontoret ställer sig bakom nämndernas
förslag att kommunerna bör ges kompensation för de kostnadsökningar som förslagen innebär.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna förslag till yttrande och
skicka yttrandet till miljödepartementet.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

Malmö stad

1 (2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Datum

2022-01-10

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

STK-2021-1311

Till

Miljödepartementet
Kemikalieenheten
charlotte.broman@regerings4ka
nsliet.se

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att
föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen
M2021/01629

Sammanfattning

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att redovisa hur artikel 22 om bioavfall i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG, kan implementeras i den svenska lagstiftningen. Malmö stad ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag men vill peka
på några punkter som Malmö stad särskilt vill lyfta.

-

-

Yttrande

Begreppet kommunalt avfall definieras i avfallsdirektivet och införlivades i svensk rätt den 1
augusti 2020 genom definitionen i 15 kap. 3 § miljöbalken. Ansvarsfrågan kopplat till
kommunalt avfall kommer att beröra fler avfallsfraktioner än bara bioavfall. Det i sin tur
kräver juridisk analys om vilka avfallskoder som ska omfattas, samt dialog med aktörer för
att hantera en gränsdragningsproblematik mellan kommunal och privat verksamhet. Malmö
stad anser att Naturvårdsverket borde inväntat den vägledning om begreppet kommunalt
avfall och i uppdraget inkluderat en analys av dess konsekvenser för införandet av artikel
22.
För att kunna ge en helhetsbedömning av konsekvenserna av införandet av artikel 22 för
kommunens via VA SYD:s avfallsverksamhet hade det behövts ett beslut i den så kallade
”Frivalsutredningen” - SOU 2021:24 Äga Avfall”. Remisstiden för att svara löpte ut den 1 ok-
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tober 2021. Malmö stad anser att det vore önskvärt att utredningen om införandet av artikel 22 kompletterades med detta.
-

Malmö stad är positiv till en ökad materialåtervinning av trädgårds- och parkavfall på plats.
Vidare anser Malmö stad att utredningen borde uppmuntra till kvarlämnandet av biomassa
som faunadepå i trädgårdar och parker, vilket gynnar biologisk mångfald och minskar klimatpåverkan från transporter.

-

Vad gäller invasiva främmande arter föreslår utredningen att ett nytt bemyndigande ges till
Naturvårdsverket om möjlighet att meddela föreskrifter gällande invasiva arter. Malmö stad
anser att även inhemska invasiva arter ska ingå i detta arbete.

-

Malmö stad anser att Naturvårdsverket bör vidareutveckla sina ställningstaganden kring behandlingen av obrutna förpackningar från livsmedelsverksamheter, hanteringen av redan
installerade avfallskvarnar till VA-nätet samt hemkompostering.

-

Malmö stad bedömer att förslagen kan medföra en ökad administrativ belastning på tillsynsmyndigheterna vid fler dispensansökningar som ska hanteras. Det kommer även krävas
ökade resurser för en ändamålsenlig tillsyn av efterlevnaden av de föreslagna ändringarna.
Ökade krav för bioavfall kommer med största sannolikhet även att medföra ett ökat tillsynsbehov av livsmedelsverksamheter. Frågan om kompensation till kommunerna bör lyftas.
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