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Remissvar gällande remiss M2019/01776/R – Genomförande av
reviderade EU-direktiv gällande avfallsområdet/ Rättsliga
förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital
lösning för spårbarhet av farligt avfall

När avfall upphör att vara avfall
Ytterligare riktlinjer behövs för återanvändning av schaktmassor i
form av icke förorenade jord-, sten- och bergmaterial.
Det är bra att det blir tydligare definierat när avfall upphör att vara avfall.
Men här finns möjlighet att göra mer på nationell basis. I den verksamhet
där ME:s medlemmar är verksamma fraktas stora mängder jord, sten och
schaktmassor. Stor del går till deponi utan vidare sortering. Samtidigt bryts
stora mängder berg för att täcka behov av fyllnadsmassor vid byggprojekt.
Det främjar inte återvinning eller leder till minskat transportbehov.
Vi föreslår att regeringen ger lämplig instans i uppgift att ta fram nationella
föreskrifter för hur olika stenmaterial som uppstår vid bygg- och
infrastrukturprojekt kan återanvändas på ett bättre sätt. Här står ME redo
som representant för entreprenadbranschen att erbjuda vår erfarenhet av
materialen, miljöpåverkan och ekonomin. Samverkan mellan
verksamhetsutövare och myndigheter har många gånger visat sig
framgångsrikt, och det finns även internationella erfarenheter inom området
som vara vägledande både avseende återvinning och spårbarhet.

Digitalt register och uppgiftsinlämning
Verksamheter som genererar avfall enbart i form av kommunalt avfall
(tidigare hushållsavfall) som kommunen ansvarar för, bör få ett
förenklat förfarande gällande den digitala registreringsplikten.
Avfallsdirektivet föreskriver i artikel 35 att de verksamhetsutövare som
avses i artikel 23.1, producenter av farligt avfall och verksamhetsutövare
som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall eller agerar som
handlare och mäklare av farligt avfall ska föra ett register i tidsföljd över
avfallets mängd, typ, ursprung och vid behov destination,
insamlingsfrekvens, transportsätt och behandlingsmetod samt på begäran
ställa denna information till de behöriga myndigheternas förfogande.
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Naturvårdsverket avser göra denna information obligatorisk i samtliga fall.
Skyldigheten att lämna uppgifter i ett digitalt avfallsregistret omfattar cirka
en miljon verksamheter enligt Naturvårdsverkets förslag. De flesta av dessa
verksamheter är producenter enbart av avfall som definieras som
kommunalt avfall. Det kan exempelvis vara olika typer av förpackningar,
förpackningsmaterial, produkter som tjänat ut. Exempel på farligt avfall är
lysrör, viss elektronisk utrustning eller däck. Alla dessa omfattas redan av
lagstiftat producentansvar för insamling och omhändertagande.
Uppgifterna i avfallsregistret ska i första hand användas av de lokala och
regionala myndigheter som bedriver tillsyn över hanteringen av farligt
avfall. Verksamheter som genererar kommunalt avfall är redan registrerade
(för debitering av avfallstaxa) hos lokala myndigheter och är därmed redan
kända. Ytterligare registrering enligt Naturvårdsverkets förslag innebär
således ingen extra nytta utan enbart en stor kostnad, upp till 867 miljoner
enligt deras egna beräkning.
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Maskinentreprenörerna (ME) är bransch- och arbetsgivarorganisationen för
maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för
branschens utveckling. Vi verkar för fri företagsamhet och en sund
marknadsekonomi och bevakar och påverkar bransch- och arbetsmarknadspolitiska frågor.
ME är remissinstans i branschaktuella ämnen och är en del av Svenskt Näringsliv.
ME har drygt 4 000 medlemsföretag (både stora och små) med 20 000
medarbetare. Medlemsföretagen utvecklar genom sina tjänster samhällets
infrastruktur. Företagen syns varje dag när de utför sina uppdrag för stat,
kommun, företag och privatpersoner.
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