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Yttrande gällande Remiss från Miljödepartementet EU-kommissionens förslag till reviderad förordning
om transporter av avfall COM (2021) 709 STK-20211690
VA SYD har fått ovan rubricerat ärende för yttrande till Tekniska nämnden. VA SYDs synpunkter
översänds härmed.

Om VA SYD
VA SYD är ett kommunalförbund som utvecklar och vårdar avfallshantering och VA-system i
Sydvästra Skåne.
VA SYDs avfallsavdelning ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i Malmö stad och Burlövs
kommun. Ansvarig politisk instans är Tekniska nämnden i Malmö, genom avtal med Burlövs
kommun. Avfallshierarkin genomsyrar det övergripande arbetet, där det är prioriterat att
avfallsmängderna ska minska, återbruket ska öka och att det avfall som ändå uppkommer ska tas
hand om på ett så miljövänligt sätt som möjligt för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Bakgrund & sammanfattning av remissen
Handel med avfall omsätter globalt över 182 miljoner kronor och är en expansiv marknad med en
ökande trend. Handel med avfall fyller en viktig funktion för tillgången av råvaror som är av
strategisk betydelsen för omställningen till en cirkulär ekonomi och digitaliseringen. EU är en
viktig aktör i den globala handeln av avfall och medlemsstaterna bedriver en omfattande handel
sinsemellan. Export av avfall från EU uppgick 2020 till 32,5 miljoner ton, vilket är en 75 % ökning
jämfört med 2004.
Avfall som transporteras över gränserna kan medföra risker för människors hälsa och för miljön,
speciellt om det inte kontrolleras ordentligt. Det övergripande syftet med förordningen om
avfallstransporter är att bättre skydda miljön och folkhälsan mot effekterna av miljöskadliga
gränsöverskridande avfallstransporter.
I en utvärdering av den nuvarande förordningen om avfallstransporter som kommissionen publicerade i januari 2020 framkom både styrkor och svagheter. Bland svagheterna i förordningen som
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uppmärksammandes var den bristande övervakningen, vid export av avfall från EU, av hur avfallshanteringen går till i mottagarländerna, särskilt i utvecklingsländerna. En konsekvens är att EU:s
materialåtervinningsindustri går miste om råvaror.
Olagliga avfallstransporter inom samt från och till EU förblir också ett väsentligt problem på grund
av bestämmelsernas generella karaktär i förordningen om avfallstransporter. Här avses framför
allt sådant de behöriga myndigheterna måste kontrollera, exempelvis om avfallshanteringen är
miljöriktig och om efterlevnaden är tillfredsställande.
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De framkomna slutsatserna i utvärderingen har varit utgångspunkten för fastställandet av målen
med översynen av förordningen om avfallstransporter. Vidare sker revideringen av förordningen
om avfallstransporter även till följd av den europeiska gröna given och handlingsplanen för den
cirkulära ekonomin, i vilka kommissionen uppmanas att se över förordningen i syfte att:
•
•
•

underlätta transporter av avfall för återanvändning och materialåtervinning i EU,
säkerställa att EU inte exporterar sina avfallsutmaningar till tredjeländer,
motverka olagliga avfallstransporter.

Syftet med förordningen om transport av avfall är att skydda miljön och människors hälsa mot de
negativa effekter som transport av avfall kan medföra. Därför föreslår kommissionen bestämmelser för att underlätta en miljöriktig avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin och för att
minska de totala effekterna av resursanvändningen, bland annat genom att förbättra resursanvändningens effektivitet. De föreslagna åtgärderna är avgörande för övergången till en cirkulär
ekonomi.

Övergripande ställningstaganden
VA SYD är välkomnar åtgärder som både inom Sverige, EU och globalt bidrar till att förflytta avfallshanteringen uppåt i avfallshierarkin. För att kunna styra mot en mer cirkulär ekonomi, krävs
ekonomiska och juridiska styrmedel som leder till minskad användning av jungfruliga råvaror. Ett
steg i rätt riktning är att avfall ses som en resurs. VA SYD anser att ändringarna i förordningen bidrar till denna omställning.
För hanteringen av avfall under kommunalt ansvar finns ingen tydlig koppling till hur ändringarna i
förordningen kommer att påverka. I första hand kan det finnas konsekvenser för Sysavs avfallsförbränningsanläggning, som idag tar emot avfall som importerat avfall. En tänkbar konsekvens är att
mängden importerat avfall framgent kan komma att minska om myndigheterna anser att den bidrar till att förhindra att avfallshanteringen utvecklas för att ta sig uppåt i avfallshierarkin i exportlandet. Detta skulle kunna innebära en brist eller minskade mängder bränsle i avfallsförbränningspannorna. Möjliga följder av detta skulle kunna vara ökade behandlingsavgifter på restavfall, vilket kan påverka avfallstaxan.
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Handläggning och underskrift
Vid den slutliga handläggningen har Savita Upadhyaya, utvecklingsingenjör, Christina Hellström,
miljöjurist och Linda Göransson, enhetschef deltagit.

Karin Wikström
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Chef avfallsavdelningen, VA SYD
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