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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
oktober 2021. Malmö stad anser att det vore önskvärt att utredningen om införandet av
artikel 22 kompletterades med detta.
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-

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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