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• Vi anser att Sverige ska ha samma definition för farligt avfall som EU:s ramdirektiv för avfall.
• Vi anser att avfallsförordningen tydligt ska ange EU:s förordning nr 1357/2014 som grund för
bedömning av avfalls farliga egenskaper.
 Vi anser att försiktighetsprincipen ska tillämpas vid klassning av avfall för att minska risken för
skador på människors hälsa och miljö.
Farligt avfall definieras i EU:s ramdirektiv som avfall med minst en av de farliga egenskaper som
förtecknas i bilaga III. Bilaga III har ersatts av en EU förordning Nr 1357/2014. Sverige frångår den
grundläggande definitionen i författningsförslaget genom att göra en egen definition för farligt avfall i
3 a §.
Vi anser att Sverige ska ha samma grundläggande definition för farligt avfall som EU. Sverige bör inte
ha en definition av farligt avfall i avfallsförordningen som avviker kraftigt från definitionen i
avfallsdirektivet. Definitionen ska tydligt peka på EU:s förordning nr 1357/2014 som grund för
bedömning av de farliga egenskaperna vid avfallsklassificering.
Vi föreslår därför att definitionen för farligt avfall lyder: 3 a § Med farligt avfall avses i denna
förordning avfall som uppvisar minst en av de egenskaper som anges bilaga III till direktiv
2008/98/EG.
EU strävar mot lika villkor inom Europa och miljömässigt säker hantering av farligt avfall genom att
reglera harmoniserad klassning av farligt avfall. EU strävar mot en cirkulär ekonomi där avfall ses
som resurser som kommer bidra till en hållbar tillväxt inom gemenskapen. Säker hantering av farligt
avfall har stor betydelse för arbetet mot en cirkulär ekonomi. Därför är det av stor vikt att definitionen
för farligt avfall är gemensam. Det är också av stor betydelse vid gränsöverskridande transporter av
avfall att grunden för klassificering av avfall är densamma i såväl avsändar- som mottagarländer.
Det bör finnas en skyldighet att visa att ett avfall inte innehar någon farlig egenskap enligt förordning
1357/2014 för att kunna klassas som icke farligt. Inte bara det motsatta.
Försiktighetsprincipen bör tillämpas under 13a§. Vi föreslår därför följande formulering:
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”§ Om ett avfall identifieras som en avfallstyp där beskrivningen av avfallstypen i förteckningen
innehåller en allmän eller specifik hänvisning till ett eller fler farliga ämnen, ska avfallet klassificeras
som icke farligt avfall endast om avfallet inte uppvisar någon av de farliga egenskaper som listas i
1357/2014.
Vi anser att försiktighetsprincipen måste tillämpas vid klassning av avfall för att minska risken på
människors hälsa och miljö.
Med vänliga hälsningar

Namn
Position
Ragn-Sells AB

