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Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet
Sammanfattning
Sveriges kommuner och Landsting tillstyrker föreslagna ändringar under förutsättning:
Att vägledning tas fram som stöd för kommunerna.
Att möjligheten till längre tid än sex veckors handläggningstid inte kräver en omfattande
bevisbörda för kommunerna utan snarare kan fungera som en öppen möjlighet.
Att formeln för energieffektivisering vid avfallsförbränning tar hänsyn till nordiska
förhållanden för att inte riskera att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.
Synpunkter
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att de förändringar som föreslås är
nödvändiga för att leva upp till avfallsdirektivens krav men anser också att ändringarna
medför behov av vägledningsmaterial för att underlätta tolkningar av nya begrepp.
I förslaget framförs ändringsförslag som kommer att innebära att kommunerna kommer att
få krav på sig att utföra regelbundna tillsynsbesök. I förslaget anges också att detta kan
innebära ökade kostnader för kommunerna, vilka kommunerna ska ha möjlighet att
finansiera via aktuell tillsynstaxa. Vissa av de föreslagna ändringarna kommer att träda i
kraft redan i september 2018. SKL anser att en sådan tidsram är för snävt tilltagen för att
kommunerna ska ha en reell möjlighet att anpassa sina taxor så att kostnaderna inte ska
behöva drabba skattekollektivet.
I förslagen framförs även krav på att en tillsynsmyndighet ska fatta beslut inom sex veckor
från det att en anmälan inkommit till en myndighet. Förslaget medger dock möjlighet till en
längre handläggningstid om omständigheterna kräver det (se s. 80). SKL anser därför att det
behöver förtydligas att Sveriges implementering av reglerna säkerställer möjligheten för
kommunerna att på ett enkelt sätt besluta om en längre handläggningstid när det uppstår ett
behov av längre tid utan att kommunerna för den sakens skull ska behöva motivera varje
enskilt ärende där avsteg från sexveckorsgränsen kommer att vara en realitet. Längre
handläggningstid ska vara en möjlighet för kommunerna och inte ett undantag.
I förslaget framgår att en formel för energieffektivitet som tar utgångspunkt i bästa
tillgängliga teknik ska användas vid avfallsförbränning. I promemorian anges också att det
inte finns skäl att använda olika formler för olika medlemsländer. SKL anser dock att det är
viktigt att ta höjd då en lagstiftning om bästa tillgängliga teknik måste vara flexibel, att det
finns möjlighet att anpassa begreppet i de fall andra länder inom unionen skulle ges
möjlighet att skriva upp sina anläggningars effektivitet med exempelvis en
klimatkorrigeringsfaktor.
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