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§ 10
Naturvårdsverkets rapport ”Uppdrag att föreslå
genomförande av artikel 22 om bioavfall
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den
svenska lagstiftningen”
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Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2021-16775
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens
förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlämnar förvaltningens
yttrande som svar på remissen.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart
justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 27 oktober 2021
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Katarina Luhr (MP) finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande

Ordföranden Katarina Luhr (MP), Torbjörn Erbe m.fl. (M), Patrik
Silverudd (L) och Gunnar Caperius (C) lämnar särskilt uttalande
enligt följande:
Omställningen till ett cirkulärt samhälle är av största vikt för
att Stockholm stad ska nå målet om att bli fossilfritt och
klimatpositivt år 2040. Det är därför välkommet att EU:s
ambition inom området höjts och att avfallslagstiftning
reviderats.
Att säkerställa att bioavfall antingen materialåtervinns vid
källan eller samlas in separat från övrigt avfall är viktigt för
att Stockholm stad ska kunna minska sin miljö- och
klimatpåverkan samt för att biobränslen ska kunna utvinnas
effektivt. För att medborgare och näringslivet ska förstå vad
som krävs av dem, och för att staden på ett resurseffektivt sätt
ska kunna hantera bioavfall, är det av centralt att
lagstiftningen är enkel och tydlig.
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Miljöförvaltningens understryker i sin analys att
Naturvårdsverkets rapport inte tillräckligt belyser de
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oklarheter som finns lagstiftningen, och framförallt inte de
konsekvenser dessa skulle kunna få för den kommunala
avfallshanteringen. Vi delar förvaltningen analys och vill
understryka vikten av att avfallslagstiftningen ska vara så
tydlig som möjligt för att underlätta för invånare och
verksamhetsutövare att kunna hantera avfall på ett så modernt
och resurseffektivt sätt som möjligt samtidigt som risken för
avfallsfusk och miljövidrig hantering undviks. Därför behöver
också en mer utförlig konsekvensanalys göras av de
föreslagna lagändringarna.

Vid protokollet
Timmie Aspelin
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