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1

Inledning

Avfallsplanering i en kommun styrs av lagstiftning, mål och strategier som kommer från både
lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Nedan redovisas ett urval av aktuell lagstiftning som
har legat till grund för framtagandet av Åre kommuns avfallsplan.

2

EU-direktiv

Ett EU-direktiv föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå, men lämnar det åt varje
land att avgöra hur detta ska införlivas i den egna lagstiftningen och uppnås. Syftet med EUdirektiv är just att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning inom olika områden,
exempelvis avfall.

2.1 EU:s direktiv om avfall
2011 infördes Sverige EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) i den svenska lagstiftningen genom
miljöbalken (15 kap) och avfallsförordningen (2011:927).
Enligt avfallsdirektivet ska varje medlemsstat ta fram avfallsplaner. Avfallsplanerna ska var för sig
eller i kombination innefatta hela medlemsstatens geografiska territorium. Det ställs också krav på
att varje medlemsstat ska upprätta avfallsförebyggande program. Programmen ska antingen ingå i
avfallsplanerna eller fungera separat och ska innehålla mål för hur det förebyggande arbetet ska
utföras, inkluderande exempelvis ekonomiska styrmedel, forskning etc.
I avfallsdirektivet ställs även krav på att medlemsstaterna ska främja återanvändning och
materialåtervinning. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder som behövs för att
uppnå följande mål till år 2020:
•

Minst 50 viktsprocent av papper, metall, plast och glas från hushållen samt liknande avfall
ska förberedas för återanvändning och materialåtervinning.

•

Förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av ickefarligt byggnads- och rivningsavfall ska öka till minst 70 viktsprocent.

EU-kommissionen håller på och ändrar avfallsreglerna och i slutet av 2015 presenterades ett
förslag. Förslaget innehåller dels en handlingsplan för cirkulär ekonomi och dels ett paket på
ändringsförslag av sex EU-direktiv inom avfallsområdet. Förslagen håller nu på att behandlas i
EU:s ministerråd och i EU-parlamentet.
2.1.1

Avfallstrappan
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Avfallstrappan, även kallad avfallshierarkin, återfinns i artikel 4 i avfallsdirektivet. Avfallstrappan
beskriver vilken prioriteringsordning som ska gälla för politik och lagstiftning som rör
förebyggande och hantering av avfall i medlemsländerna. Avfallstrappan har följande
prioriteringsordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinning
Energiåtervinning
Deponering
Målet med avfallstrappan är att alla medlemsländer ska arbeta för att styra avfallsarbetet mot det
översta steget – förebyggande av avfall.
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2.2 Andra EU-direktiv som berör avfall
Utöver avfallsdirektivet finns ytterligare europeisk lagstiftning som berör avfall. Nedan beskrivs dessa EU-direktiv
samt var de har implementerats i den svenska lagstiftningen.

2.2.1

Direktiv om deponering av avfall

EU-direktivet om deponering av avfall (99/31/EG) som syftar till att förebygga, eller i så stor utsträckning som
möjligt, minska all negativ påverkan från deponering på ytvatten, grundvatten, mark, luft, och människors hälsa.
Detta görs genom att införa stränga tekniska krav. Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom förordning
(2001:512) om deponering av avfall och Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering (2004:10).

2.2.2

Direktiv om förbränning av avfall

EU-direktivet om förbränning av avfall (2000/76/EG) syftar till att förhindra eller i den mån det är möjligt begränsa
den negativa inverkan på miljön från förbränning av avfall. Särskilt gäller detta påverkan från föroreningar genom
utsläpp till luft, mark, ytvatten och grundvatten som tillsammans även kan ha en inverkan på människors hälsa.
Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom förordning (2013:253) om förbränning av avfall och
Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (2002:28).

2.2.3

Direktiv om förpackningar och förpackningsavfall

EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall (94/62/EG) fastställer åtgärder för att begränsa mängden
förpackningsavfall och istället främja återanvändning, materialåtervinning och andra former av återvinning av detta
avfall. Direktivet införlivas i svensk lagstiftning genom förordning (2014:1073) om producentansvar för
förpackningar.

2.2.4

WEEE-direktivet

EU-direktivet om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter (WEEE-direktivet)
(2012/19/EU) syftar till att minska uppkomsten och öka återanvändningen och återvinningen av el-avfall. WEEEdirektivet har implementerats i svensk lagstiftning genom förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska
och elektroniska produkter.

3

Svenska lagar och förordningar

I Sverige är det framförallt Miljöbalken (1998:808) med tillhörande förordningar som styr den kommunala
avfallshanteringen. Utöver Miljöbalken utfärdar Naturvårdsverket föreskrifter som ska efterföljas.
I avfallsförordningen finns det reglerat att alla kommuner i Sverige ska ta fram en kommunal avfallsplan som antas
av kommunfullmäktige i respektive kommun. Innehållet i avfallsplanen regleras genom Naturvårdsverkets föreskrift
NFS 2017:2.

3.1 Miljöbalken
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Miljöbalken (MB) trädde i kraft 1 januari 1999 och i denna införlivas bl.a. EU-direktiv inom miljöområdet. MB 15
kap utgör lagstiftning om avfall. Där står om bl.a. definitioner av avfall, avfallshierarkin, avfallsinnehavarens ansvar,
producentansvar, tillstånds- och anmälningsplikt för viss avfallshantering, kommunens ansvar och kommunal
renhållning. Även andra kapitel i MB innehåller bestämmelser som har direkt eller indirekt koppling till avfall.

3.2 Avfallsförordningen
Avfallsförordningen (2011:927) innehåller bestämmelser om avfallshantering och många av Miljöbalkens regler
preciseras närmare där. Avfallsförordningen innehåller bl.a. regler om den kommunala renhållningsskyldigheten,
kommunal renhållningsordning, allmänna bestämmelser om hantering av avfall samt hur tillstånds- och
anmälningspliktiga transporter och hantering av avfall ska hanteras.
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3.3 Förordning om producentansvar
Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter.
Producentansvaret är också ett sätt att få producenterna att tillverka resurssnåla produkter som är lätta att återvinna
och inte innehåller miljöfarliga ämnen. I Sverige finns lagstiftat producentansvar för åtta olika produktgrupper:
• Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier
•

Förordning (1997:788) om producentansvar för bilar

•

Förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck

•

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

•

Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar

•

Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper

•

Förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel

•

Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Det finns även frivilligt producentansvar för kontorspapper och lantbruksplast, detta är inte reglerat i lagstiftning.

3.4 Ytterligare lagstiftning
3.4.1

Plan-och bygglagen

Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) syftar bl.a. till att främja en samhällsutveckling med långsiktig hållbar livsmiljö.
PBL berör avfallshantering genom att ställa krav på kommunernas översiktsplaner om att ta hänsyn till nuvarande,
framtida och nedlagda avfallsanläggningar. Avfallshanteringen ska ses som allmänt intresse vid planläggning, i
ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt PBL, ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna
att hantera avfall.

3.4.2

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) är svensk upphandlingslagstiftning som styr
hur myndigheter, exempelvis kommuner, ska hantera köp av tjänster eller varor. När en kommun
ska handla upp en entreprenör för att samla in, transportera eller behandla avfall, ska LOU
tillämpas.
3.4.3

Lagen om transport av farligt gods

En del farligt avfall klassas också som farligt gods och omfattas därför av lagen (2006:263) om transport av farligt
gods, tillsammans med förordningar och föreskrifter som är utfärdade av myndigheten för samhällsskydd- och
beredskap.

3.4.4

Arbetsmiljölagen
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I arbetsmiljölagen (1977:1160) (AML) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. AML har en naturlig och viktig del i utformning och planering av
avfallsarbetet, exempelvis för de som hämtar avfallet.
Utöver arbetsmiljö för de som hanterar avfallet säger AML även att den som överlämnar avfall som utgör en kemisk
risk-källa för omhändertagaren, ska ge mottagaren den produktinformation som behövs för säker hantering.
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4

Föreskrifter från Naturvårdsverket om avfallsplan
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Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter och vägledning om kommunala avfallsplaner om förebyggande och
hantering av avfall (NFS 2017:2). Förskrifterna och vägledningen lägger stor vikt på samverkan inom kommunen,
såväl som med andra aktörer i arbetet med att ta fram planen. Jämfört med tidigare föreskrifter ska nu mer vikt
läggas på avfallsförebyggande åtgärder, d.v.s. arbetet ska flyttas högre upp i avfallstrappan.
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