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Miljö- och energidepartementet

Yttrande över regeringsuppdraget ”Icke farligt bygg- och
rivningsavfall”, dnr M2017/00594/Ke
Ragn-Sells AB, i det följande benämnt ”Ragn-Sells”, har fått möjlighet att lämna synpunkter
på Naturvårdsverkets utredning av regeringsuppdrag ”Icke farligt bygg- och rivningsavfall”.
Ragn-Sells generella synpunkter;
Vi är positiva till förslagen om utökad rapporteringsplikt för mindre avfallsanläggningar (Cverksamheter). Förslaget ligger helt i linje med det svenska miljökvalitetsmålet ”God bebyggd
miljö”, där etappmålet om byggnads- och rivningsavfall ingår; ”Insatser ska vidtas så att
förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och
rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020”.

Förslaget innehåller inga ytterligare krav på rapporteringsplikt för avfallsgenererarna i
jämförelse med Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Förbättrad
avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall”.
Ragn-Sells stöder följande i förslagen;


Att det ställs krav på obligatorisk årlig miljörapportering av avfall som uppkommer och
omhändertas i mindre avfallsverksamheter (C-anläggningar).



Samutnyttjande av inrapporteringssystem för avfallsstatistik.

Ragn-Sells betonar vidare vikten av att;


Förbättra marknadsförutsättningarna för återvunnen råvara. Med den kunskap som vi
som företag besitter anser vi att betydligt mer material än vad som sker idag ska
återvinnas och/eller återanvändas baserat på dess beskaffenhet. Detta förutsätter
dock att utformning av styrmedel uppmuntras, som försvårar för avfallsägare att
leverera osorterat avfall till främst förbränning/alternativt stimulerar till ökad sortering.

Utredningen innehåller ingen konsekvensutredning av de tre styrmedel som kan bli
aktuella ifall återvinningsmålet inte uppnås. Styrmedel som riktar sig mot
avfallsgenererarna kan vara verkningsfulla om de leder till renare materialströmmar
som i sin tur ger ett bättre marknadsvärde för återvunnet material. Ragn-Sells anser
dock att det även behövs styrmedel som ytterligare ökar/stimulerar efterfrågan på
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återvunnet material. Först när det har skapats marknadsförutsättningar för
återvunnen råvara kommer materialåtervinningen att öka.

Sekretess
Ragn-Sells betonar vidare vikten av att;


Naturvårdsverket (NV) kan säkerställa sekretess i inrapporterad avfallsstatistik och
genom vägledning förtydliga vad som förväntas inom ramen för tillsyn med dessa
uppgifter som grund.

Rapportering
Ragn-Sells betonar vidare vikten av att;



NV förtydligar vad som kommer att krävas gällande rapporteringen. Nuvarande
rapporteringssystem för bygg- och rivningsavfall innebär risk för dubbelrapportering
av samma avfall, när det hanteras av flera aktörer. En lösning där både
avfallsgenererarna (eller lämnarna) och avfallsmottagarna rapporterar in sina
respektive mängder och aktuella hanteringskoder på respektive anläggning skulle ge
bättre möjligheter till jämförelser mellan ”uppkommet” och ”hanterat” avfall.

Bakgrund
Naturvårdsverkets har fått i uppdrag av regeringen att utreda behov av styrmedel för att nå
etappmål om att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annan
materialutnyttjande av icke farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70% år 2020.
Naturvårdsverket bedömer att det är sannolikt att Sverige redan når målet på minst 70%,
under förutsättning att delar av flöden av anläggningsavfall (exempelvis krossad betong) och
asfalt, där återvinningen är nära 100%, kan tillgodoräknas i uppföljningen av
återvinningsmålet, vilket de inte gör idag. Naturvårdsverket anser därför att det är viktigt att
förbättra statistiken för att säkerställa om Sverige uppnår målet, eller inte.
Naturvårdsverket föreslår inte några styrmedel för att öka återvinningen med motiveringen att
aktörerna inte ska belastas med styrmedel för att öka återvinningen om Sverige redan når
målet.
Naturvårdsverket föreslår att införa lagstadgat rapporteringskrav för cirka 750 st. mindre
avfallsanläggningar (C-anläggningar).
Åtgärden innebär en viss ytterligare börda för berörda anläggningar och deras
tillsynsmyndigheter.
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Förslaget förväntas ge tillförlitlig statistik och det anses fördelaktigt att det ställs samma
rapporteringskrav för mindre avfallsanläggningar som större (A- och B-verksamheter).
Om det visar sig att Sverige inte klarar 70% -målet finns det tre tidigare utredda styrmedel
som bedöms kunna vara tillräckligt verkningsfulla för att nå målet; krav på
materialåtervinning i kombination med återbetalbar säkerhet eller straffavgift, skatt på
osorterat avfall samt handel med sorteringscertifikat.

För Ragn-Sells AB

Pär Larshans
Hållbarhetschef
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