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Sammanfattning

Detta examensarbete i miljörätt behandlar avfallsproblematiken, närmare bestämt
vem regleringen av omhändertagande av avfall riktar sig till.

Avfallsregleringen vänder sig mot tre adressater; kommuner, producenter och
privatpersoner.  Vem som ansvarar för avfallet beror på avfallets art. Kommunen
ansvarar för insamling och omhändertagande av hushållsavfall. Producenter
ansvarar för avfall från varor som omfattas av reglerna för producentansvar.
Ansvaret för farligt avfall styrs särskilt beroende på avfallets egenskaper. För
avfall som varken är hushållsavfall, farligt avfall eller omfattas av
producentansvarsregleringen ansvarar egentligen avfallets producent. Hur
insamling och omhändertagande ska gå till styrs i kommunens
renhållningsordningar. De kan utvidga sitt renhållningsansvar till att omfatta även
andra typer av avfall än hushållsavfall. Enskilda har ingen egentlig skyldighet att ta
hand om avfall. Kommunen kan dock ålägga enskilda att källsortera avfall.
Fastighetsägare ges vissa begränsade möjligheter att ta hand om avfall på
fastigheten.

Ett grundläggande syfte med avfallsregleringen är att renhållningen ska fungera.
Huvudansvaret för detta bär kommunerna genom den kommunala
renhållningsskyldigheten. Renhållningen finansieras via avgifter. Kommunerna
förmodas ha bäst kunskaper om de lokala förutsättningarna för
omhändertagandet. Kommunen har också ansvar för gaturenhållningen.

Avfallshanteringen ska även ta hänsyn till miljöbalkens grundläggande målsättning:
att etablera ett ekologiskt hållbart samhälle. Varu- och avfallshanteringen ska
anpassas så de möjliggör ett kretslopp för varor och material. För att en sådan
kretsloppsanpassning ska kunna ske återkommer man i miljöbalkspropositionen
och andra viktiga miljöpolitiska dokument till producentansvarstanken. För att
varor och avfall ska kunna cirkulera i ett kretslopp, krävs att de produceras med
hänsyn till kommande återanvändning eller återvinning. Producentansvaret kan
användas för att styra produktionsstadiet på ett effektivt sätt.

MB:s ikraftträdande medför inte någon ökning av producentansvaret. Det är
tveksamt om ett generellt producentansvar är möjligt eller ens önskvärt. Det
främsta skälet att införa producentansvar är den styrning av varuproduktionen
man kan åstadkomma. För vissa typer av avfall kan andra ansvarskonstruktioner
vara förenliga med såväl de miljöpolitiska målen som grundläggande miljörättsliga
principer. Olika avfallstyper lämpar sig för olika former av omhändertagande och
således olika former av styrning. Producentansvaret är inte tillräckligt för att
åstadkomma ett kretsloppssamhälle.
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1 Inledning

Avfallshanteringen var tidigare en fråga om renhållning. Samhället skulle hållas rent
och snyggt, utan föroreningar orsakade av avfall från industrier och hushåll. Nu är
situationen en annan. Det huvudsakliga miljömålet är att åstadkomma en hållbar
utveckling. Till denna syftar EG:s miljömål, FN:s miljöarbete och miljöbalkens
(MB) reglering. Målen hållbar utveckling och kretsloppssamhälle får
konsekvenser för miljörätten och avfallsregleringen. Det är omöjligt att som
tidigare se avfallshanteringen som endast en renhållningsfråga. Det behövs ett nytt
sätt att se på själva avfallet såväl som en ny rättslig hantering av problemet.

Kretsloppstanken är central i den miljöstyrning som nu eftersträvas. Med den
utgångspunkten eller målsättningen hoppas man kunna komma tillrätta med miljö-
och avfallshanteringsproblemen. Avfallets negativa påverkan på miljön är
avsevärd. Material eller produkter återanvänds eller återvinns inte, och därmed
slösas det med resurser och energi. Vid sidan av detta har såväl återvinning som
deponering visat sig medföra stora miljörisker. Problemen har vuxit i takt med att
avfallet vuxit i omfång. Kretsloppstankens lösning på problemen förenade med
avfallets inverkan på miljön är att placera material och produkter i en
kretsloppscykel. Då kan resursanvändningen begränsas och avfallsmängden
minskas. För att varor ska kunna cirkulera i ett sådant kretslopp krävs att såväl
den ursprungliga produktionen av varan anpassas för ett återanvändande eller
återvinnande som att själva omhändertagandet utvecklas.

1.1 Syfte och frågeställningar

Vem ges ansvar för att avfall tas omhand? Frågeställningen blir intressant när den
kopplas till resonemangen om kretsloppssamhället. Vem har man tänkt sig ska ha
ansvar för att det som slängs tas om hand på ett miljömässigt acceptabelt sätt?
Att det är en besvärlig fråga illustreras tydligt av det faktum att avfall per definition
är något som man inte längre vill ha.

Det finns tre adressater i avfallsregleringen: privatpersoner som slänger avfall,
producenter som producerar det som sedan blir avfall samt det offentliga, då
främst kommunerna. Genom att se vems handlande som styrs eller var ansvaret
läggs gör man det möjligt att föra resonemang om ifall ansvaret lagts på den som
är mest lämpad att bära det.

Det är svårt att ta ställning till vem som är bäst lämpad att bära ett ansvar. Det
kan bero på om regleringen är effektiv; om ansvaret fördelas på ett sätt som leder
till att de miljöpolitiska målen kan uppnås. Tas avfallet verkligen omhand på det
sätt man önskat? En annan del av problemet är de principer som ligger till grund
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för den miljörättsliga regleringen. Är ansvarsfördelningen förenlig med
grundläggande miljörättsliga principer som polluter pays-principen?

När Renhållningslagen (RL), syftande till just renhållning, trädde i kraft, lades
ansvaret för omhändertagandet av avfall främst på det offentliga, det vill säga på
kommunerna. Nu är kontexten en annan. Innebär MB:s ikraftträdande att ansvar i
ökad utsträckning läggs på det privata i stället för det offentliga, och i så fall
varför?

Sammanfattningsvis kan detta examensarbetes syfte formuleras som att i ljuset av
de miljömål som satts upp närmare studera ansvarsfördelningen mellan
adressaterna i avfallsregleringen för att se hurdant regleringssystemet är
konstruerat. Frågeställningarna kan sammanfattas som:

1) Hur fördelas ansvaret för omhändertagande av olika former av avfall?
2) Konstrueras ett system som är effektivt i förhållande till miljömål och

miljörättsliga principer?
3) Kan man se en förskjutning av ansvaret från det offentliga till producenterna?

1.2 Miljörättens särart

Miljörättens syfte är att reglera den externa miljön, vilket berör många
rättsområden. En mängd olika åtgärder krävs: skydd av känsliga miljöer,
förhindrande av föroreningar, reglering av särskilt farliga aktiviteter och så vidare.
Större delen av denna styrning är offentligrättslig. Regler som berör en
markägares rätt att använda sin mark är dock privaträttsliga med rötter i den
grannerättsliga regleringen. När frågor om talerätt eller påföljd aktualiseras rör
man sig på process- eller straffrättens område. Miljörättslig styrning måste finnas
på flera områden och nivåer för att den sammantaget ska kunna verka effektivt.

Miljörätten aktualiserar på ett påtagligt sätt samhälleliga målkonflikter.1 Ofta
föreligger situationer där man tvingas välja mellan två önskvärda men synbart
oförenliga goda, dels omedelbar, personlig tillfredsställelse; lyx, bekvämlighet,
dels en tillfredsställelse på längre sikt, inte bara avseende en själv utan snarare
mänskligheten; natur, hälsa och så vidare. Avvägningen är beroende av varje
enskild situations specifika omständigheter. Därför är det svårt att hitta en
generellt tillämpbar avvägning. Inom miljörätten är det följaktligen vanligt med
ramlagstiftning som från fall till fall preciseras av administrativ praxis.2 Det stora
behovet av flexibilitet har gjort att man föredragit att använda sig av vaga principer
i stället för precisa regler, och lokala lösningar, där ansvaret för avvägningen läggs
på kommunerna. Detta speglar på sätt och vis miljörättens politiska dimension:
diskussionen om de miljörättsliga avvägningarna hamnar ofta i kommunerna, där

                                                
1 SOU 1996:108 s 119.
2 Basse: Introduktion till miljøretten s 8 f.



10

de förs i politiska sammanhang i stället för i juridiska fora. När diskussionen där
kommer att handla om vad man helst vill ha av motstående och i sig önskvärda
åtgärder, får miljöintressena ofta stå tillbaka för andra åtgärder med tydligare eller
snabbare resultat. På samma sätt kan man finna att de generellt formulerade
rättsliga principer man använder sig av ofta är svåra att tillämpa i praktiken. Man
kan alltså se hur miljörättens karaktär i sig medför problem vid användandet av
traditionella rättsliga styrmedel.3

1.3 Metod mm

Uppsatsens huvudsakliga metod för att undersöka vad som kan anses vara
gällande rätt är den vanliga juridiska – studier av gällande rätt med hjälp av
författningar, rättsfall och doktrin. Dessutom har personer som arbetar på Lunds
Renhållningsverk och Affärsverken i Karlskrona bidragit med upplysningar om
den kommunala styrningen av avfalls omhändertagande. I analysdelen spelar
rättsekonomiska resonemang en viss roll. Tanken med adressatperspektivet är att
det kan bidra till att göra en systemanalys tydlig. Om man kan konstatera vilka
personer man vill styra i miljörelevanta hänseenden kan man kanske se vilka
former av styrning som, var för sig eller tillsammans, är mest adekvata.4

1.3.1 Material

Regler rörande avfall och avfallshantering sker på olika nivåer, följaktligen finns
regler på olika håll. Internationella regelverk av betydelse för Sverige är OECD:s
avfallsreglering5 och FN:s Baselkonvention om transporter av avfall6. Det finns en
omfattande gemenskapsrättslig avfallsreglering, där rådets direktiv 75/442/EEG
av den 15 juli 1975 om avfall7 (”avfallsdirektivet”) är centralt. Svensk lagstiftning
reglerar avfallshanteringen i MB och dess anslutande förordningar. I MB regleras
avfallshantering och producentansvar i kapitel 15. Även andra regler i MB kan
vara av intresse. Under MB följer en mängd nationella förordningar och
administrativa regler, där främst Naturvårdsverkets allmänna råd spelar roll.

Avfallshanteringen sker lokalt och ansvaret har i stor utsträckning vilat på
kommunerna. MB och dess förordningar kompletteras kommunernas lokala
föreskrifter; renhållningsordningarna och avfallsplanerna.

1.3.1.1 Om miljöbalken

                                                
3 Ibid s 9.
4 Basse: Miljørettens grundspørgsmål s 63 f.
5 Council Decision on transfrontier movements of hazardous wastes, C(88)90.
6 Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their
Disposal (Basel), 28 ILM (1989) 657.
7 Ändrat i rådets direktiv 91/156/EEG om ändring i direktiv 75/442/EEG om avfall.
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Miljörätten verkar på en mängd skiljda områden. Dessa kan ur ett rättsligt
perspektiv hanteras på olika sätt. För vissa regler, exempelvis de om
markanvändning, är rättsläget stabilt. De har varit etablerade under en lång period
och det finns praxis som förtydligar oklarheter. Några större förändringar är inte
aktuella. Andra områden är mitt uppe i en förändringsprocess. Att på det vanliga
sättet resonera om reglernas bakgrund och funktion blir därför inte så meningsfullt,
däremot kan lege ferenda-resonemang vara intressanta. Återigen andra områden
har precis genomgått förändringar och det är oklart hur de nya reglerna kommer
att fungera. Praxis saknas, men det är för tidigt att föreslå förändringar. I sådana
situationer är det lämpligt att diskutera hur reglerna i framtiden bör eller kommer
att tillämpas.8 Sådan är situationen vad gäller stora delar av MB; den trädde i
kraft den 1 januari 1999 och är fylld av oklarheter som ännu ej behandlats i
domstol. Uppsatsens form och innehåll påverkas av denna förutsättning.

MB:s avfallsreglering kommer i huvudsak från RL. Viss tidigare reglering fanns
även i LKP, PBL, MskL, HskL och NrL. Miljöbalken innehåller inga betydande
materiella nyheter vad gäller ansvarsfördelningen för omhändertagande av avfall.
Reglerna om producentansvar skiljer sig inte nämnvärt från de tidigare. Det pågår
dock en utredning om lämpligheten av en samlad lagstiftning om producentansvar i
stället för den reglering som idag huvudsakligen finns i förordningar.9

1.3.2 EG-rätten och avfallsregleringen

Samordning och vidareutveckling av miljörätten är en central del i EG-rätten.
Amsterdamfördraget lyfter fram principen om hållbar utveckling till ett av
gemenskapens mål10 och av artikel 2 i EG-fördraget följer att en hållbar
utveckling som tar hänsyn till miljön är en av de grundläggande principerna för
gemenskapens arbete. Även det nu gällande femte handlingsprogrammet ”En
hållbar utveckling” betonar miljöns vikt i gemenskapssamarbetet.11 Med stöd i
Romfördragets Art 130 r-t har man antagit minimiregler om avfall och
avfallshantering och förfarande vid transporter av farligt avfall. Man har även
antagit regler som handlar om återvinning av vissa typer av avfall.

På avfallsområdet är det viktigaste direktivet avfallsdirektivet från 197512, som
utgör ett samlat ramverk för den nationella avfallskontrollen. Farligt avfall regleras
särskilt i rådets direktiv 91/689//EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall.
På avfallstransportens område finns rådets förordning (EEG) 259/93 av den 1
februari 1993 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från
Europeiska gemenskapen, vilken införlivar FN:s Baselkonvention i

                                                
8 Ibid s 65 f.
9 Prop 1997/98:45 del 1 s 417.
10 Mahmoudi i JT 97/98 nr 2 s 399 f.
11 Basse: Avfallslovgivningen s 31 f.
12 Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (ändrat genom rådets direktiv
91/156/EEG av den 18 mars 1991).
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gemenskapsrätten. Av stor betydelse är även de särskilda åtgärdsprogram för
miljön som drar upp riktlinjer för kommissionens miljöarbete för kommande år.13

1993 kom det femte handlingsprogrammet ”mot en hållbar utveckling; den
europeiska unionens program för politik och handel i förbindelse med
miljön och en hållbar utveckling”.14 Det gäller fram till år 2000. EG-
domstolens praxis är också viktig i stärkandet av miljön som en central hänsyn i
gemenskapsrätten. Det kan också betonas att det är EG-domstolens sak att tolka
gemenskapens rättsakter; inte svenska domstolars.

Sverige ska se till att EG:s rättsakter får genomslag i den nationella lagstiftningen
på det sätt som avsetts. Förordningarna har direkt verkan och gäller därför som
de är, vid sidan av miljöbalken. Direktiven ska däremot implementeras. Det är
inte tillräckligt att direktivets syfte kan uppnås genom att reglerna följs i
administrativ praxis. Miljöbalken innehåller därför en mängd justeringar i
förhållande till tidigare rätt avseende fall där implementeringen varit bristfällig.

1.3.3 Internationella konventioner rörande avfall

Miljöproblemens gränsöverskridande karaktär gör det nödvändigt att
harmonisera länders miljöreglering. Flera mellanstatliga organisationer har ägnat
sig åt detta. FN, Europarådet, OECD och Nordiska rådet har bidragit till en
reglering av de gränsöverskridande miljö- och avfallsproblemen. Folkrättsligt
bindande miljöregleringar finns främst på havsmiljöområdet. Vad gäller avfall
handlar traktaten främst om att hindra länders dumpning av sitt eget farliga avfall
på andra länders territorium, det vill säga att förhindra avfalls gränsöverskridande
effekter.15 Dels avser de förhindrande av dumpning av avfall till havs, dels om
sådan avfallsexport som i praktiken innebär dumpning av avfall på en annan stats
territorium. På detta område spelar 1989 års Baselkonvention om kontroll av
gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall
(Baselkonventionen) en viktig roll. På den bygger bland annat EU:s
avfallsreglering.

1.4 Avgränsningar

En begränsning av uppsatsens område följer av avfallsdefinitionen; endast
ansvaret för omhändertagande för det som anses som avfall berörs. Det får till
följd att ansvaret för exempelvis utsläpp faller utanför uppsatsens område.

Syftet med uppsatsen är att behandla vem som ska ta hand om avfallet; inte hur
det ska gå till. Vems beteende vill MB och dess anslutande författningar styra?
Adressatperspektivet i sig innebär en tydlig avgränsning, även om själva
                                                
13 Mahmoudi: EU:s miljörätt s 45 ff.
14 ”Towards sustainability” OJ 1993, C 138/1.
15 Ebbesson s 116 ff.
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omhändertagandet i viss mån måste beröras, då ansvarsfördelningen kan vara
beroende av vad som ska göras med avfallet. När det gäller det offentligas eller
kommunens roll som adressat är tanken att ansvaret för omhändertagandet ska
undersökas; inte deras möjligheter att styra andra adressater till ett visst
omhändertagande. Även denna avgränsning kan vara svår att hålla sig helt och
hållet innanför. Undersökningen är dock inte tänkt att handla om
regleringsbefogenheter utan omhändertagandeansvar.

Regleringen av avfallstransporter riktas i stor utsträckning mot dem som
transporterar avfall. Av utrymmesskäl tas inte denna reglering upp annat än i
förbigående. Avfallslagstiftningen tangerar även reglerna om hälsoskydd och
regleringen för kemiska produkter.16 Dessa lämnas också åt sidan.  Regleringen
av radioaktivt avfall styrs av särskilda hänsyn och är avskild från övrig
avfallsreglering. Den tas inte upp i uppsatsen; inte heller reglerna om rymdskrot
berörs.

1.5 Disposition

I kapitel två behandlas inledningsvis det miljöproblem avfallsregleringen ska lösa.
Begreppet avfall definieras och de olika möjligheterna för omhändertagande
diskuteras. I kapitel tre till fem redovisas den egentliga undersökningen, där de
olika adressaterna och deras typer av ansvar gås igenom. I kapitel sex diskuteras
hur de situationer man vill reglera påverkas av valet av adressat. Hurdant är
systemet som växer fram? Vem ges praktiskt respektive ekonomiskt ansvar, och
för vad? Hur ser ansvarsfördelningen mellan det offentliga och det privata ut?
Med detta material i bakgrunden bör vissa slutsatser kunna dras om hurdant
systemet är konstruerat, varför, och om det har förutsättningar för att fungera väl.

                                                
16 Prop 199/98:45 del 1 s 186.
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2   Avfallsproblemet

Vilka miljöproblem som uppstår till följd av avfallet beror dels på vilken typ av
avfall det är fråga om, dels på hur det kan tas omhand. Avfall är av varierande
beskaffenhet, och olika typer av avfall kräver olika former av åtgärder för att det
ur miljö- och resursperspektiv bästa resultatet ska kunna uppnås. Den enklaste
åtgärden är att tippa avfallet på ett ställe där miljöpåverkan förhoppningsvis blir
försumbar. Men så är sällan fallet. Deponering av avfall på soptippar medför
risker för jordföroreningar och påverkan på grundvattnet. Tyvärr är inte heller
återvinningen oproblematisk. Både hanteringen och själva återvinningsprocesserna
är förknippade med risker för såväl hälsa och miljö. Förbränning av avfallet
medför risker för luftföroreningar. Inte ens källsortering och återanvändning är
riskfritt. Själva återvinningsprocesserna kan alltså medföra såväl miljörisker som
risker för arbetsmiljöproblem.

2.1 Avfallsdefinitioner

Hur kan man skilja ”avfall” från annat material? Var går gränsen mellan en resurs,
kanske i form av en restprodukt, och ett miljöproblem i form av avfall? Att
konstruera en objektiv och fast definition är komplicerat. En central anledning till
att något utgör avfall är att det blivit överflödigt; ägaren vill inte längre ha kvar
varan eller materialet. En hållbar avfallsdefinition bör därför innehålla ett moment
av subjektivitet.

 MB:s definition av vad som avses med avfall återfinns i 15:1:

”Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i de
kategorier som anges i bilaga 1 till Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15
juli 1975 om avfall och som innehavaren gör sig av med eller är skyldig
göra sig av med.”

Avfallet definieras som en viss typ av sak eller ämne, som ägaren av någon
anledning väljer att inte längre ha kvar. Definition är förenlig med den EG-
rättsliga.17

Den europeiska avfallskatalogen18, som kommissionens förteckning över vad som
utgör avfall i den nämnda bilaga 1 är en nästan 20 sidor lång uppräkning av olika,
                                                
17 I rådets direktiv 91/156/EEG om ändring i gemenskapens ramdirektiv för avfallshantering
från 1975 definieras begreppet avfall i art 1: ”…varje föremål, ämne eller substans som ingår
i de kategorier som anges i bilaga 1 och som innehavaren gör sig av med eller avser eller
är skyldig göra sig av med. Kommissionen skall enligt det förfarande som fastställs i
artikel 18 senast den 1 april 1993 upprätta en förteckning över vilket avfall som tillhör de
kategorier som anges i bilaga 1. Denna förteckning skall ses över periodiskt och vid
behov omarbetas med iakttagande av samma förfarande.”
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vitt skilda produkter och material. Listan omfattar alla tänkbara typer av avfall.
Det spelar ingen roll om det ska deponeras eller tas tillvara. Omfånget och den
kontinuerliga uppdateringen gör att det är svårt att tänka sig sådant som borde
vara avfall men inte omfattas.

En motsvarande definition av  begreppet avfall fanns inte i RL. I stället fanns
förtydliganden i praxis. Den nya avfallsdefinitionen är en konsekvens av att
avfallsregleringen är ett EG-rättsligt område. Nationella förtydliganden i strid mot
EG-rätten är inte acceptabla.

Baselkonventionens avfallsdefintion19 är konstruerad på samma sätt; med å ena
sidan en lista över ämnen och å andra sidan ett subjektivt moment. Även OECD:s
definition stämmer i stora drag överens med EG:s och den svenska definitionen.
Det är viktigt att ha en samordnad definition. Den här förefaller vara fast
etablerad.

Avfallsdefinitionen har alltså två rekvisit som måste uppfyllas. Materialet eller
produkten måste vara upptagen i avfallskatalogen. De flesta varor och material
omfattas av denna. Eventuellt kan det uppstå gränsdragningsproblem för nya eller
sammansatta produkter. Uppkommer brister, är dock tanken att de ska åtgärdas
i ett pågående uppdateringsarbete.20 Däremot kan rekvisitet att önska göra sig av
med något ställa till en del problem eftersom rekvisitet är subjektivt. Begreppet
omfattar dels sådant som man, eventuellt trots visst värde, inte vill ha längre. Även
sådant som man, på grund av förbud eller andra bestämmelser, inte får ha kvar i
sin ägo omfattas. Hur kan man bedöma om någon avser att göra sig av med
något? Gränsdragningsproblem har aktualiserats vid exempelvis komposter och
skrotupplag. Det är förmodligen lättare att se om skyldighet att göra sig av med
något föreligger. Men där uppstår istället problem vid en möjlig konflikt med
skyddet för äganderätten i RF 2:18. Det är oklart vad som händer om man inte
vill lämna ifrån sig avfallet, eller om det har ett ekonomiskt värde. Eftersom
avfallsdefinitionen nu är ett gemenskapsrättsligt område, är det upp till EG-
domstolen att klargöra sådana oklarheter i enlighet med direktivens på området
syfte och domstolens praxis.21

2.1.1 Frihandel och miljöskydd

Avfall är ur EG-rättslig synvinkel en vara och omfattas av reglerna för varors fria
cirkulation. Den fria rörligheten kan dock begränsas till förmån för regler till skydd

                                                                                                                           
18 Den europeiska avfallskatalogen har antagits i kommissionens beslut 94/3/EG av den 20
december 1993.
19 Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their
Disposal (Basel), 28 ILM (1989) 657; BDIEL, Vol.3, s 1585-1647.
20 Avfallsdirektivet art 1 a, rådets resolution av den 24 februari 1997 om en
gemenskapsstrategi för avfallshantering (97/C 76/1).
21 Prop 1997/98:45 del 1 s 422 ff.
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för hälsa och miljö. EU:s konkurrensregler har allstå stor betydelse för
avfallsregleringen.22 Avfall måste kunna importeras, exporteras och på andra sätt
handlas med över gränserna. Några otillåtna hinder eller restriktioner kan inte
accepteras, då de strider mot Romfördraget eller Amsterdamfördraget .

Nationella handelshindrande miljöregler kan dock behållas med hänvisning till
Cassis-de-Dijon-principen.23 En förutsättning är att det nationella kravet
tillgodoser ett bestämt allmänt intresse, att det inte utgör ett förtäckt handelshinder
samt att det är nödvändigt och proportionellt. På så vis kan åtgärder som i och för
sig är diskriminerande accepteras med hänvisning till Romfördragets art 36.

I det danska flaskmålet24 slog domstolen fast att långtgående miljöskyddsregler
som hindrar marknadens aktörer kan accepteras under förutsättning att de inte
diskriminerar otillbörligt och åtgärderna inte är alltför stränga. Regler om
produktion och leverantörer får dock ofta handelshindrande eller diskriminerande
effekter. De nationella regleringsinitiativen är svåröverskådliga, och behovet av en
gemensam reglering är stort.

2.1.2 Är det som är återvinningsbart också avfall?

EG:s avfallsdefinition är konstruerad i syfte att vara så vid att alla typer av avfall
omfattas. Därför faller även återvinningsbart avfall inom det generella
avfallsbegreppet. Det intar inte någon särställning i förhållande till annat avfall. I
stället skiljer man på icke återvinningsbart och återvinningsbart avfall senare i
lagstiftningsprocessen, och skiljer i särskild reglering på hur de olika typerna av
avfall ska behandlas.

Att återvinningbart avfall omfattas i avfallsbegreppet och att någon generell
skillnad mellan återvinningsbart och icke återvinningsbart avfall inte får göras
framgår visserligen inte tydligt av avfallsdirektivet 75/442/EEG, men det har
klargjorts av EG-domstolen i ett par rättsfall. I mål 206-207/88 Vessosso och
Zanetti slår domstolen fast att det faktum att något är återvinningsbart eller att
andra kan finna ekonomiskt värde i produkten eller materialet inte innebär att
saken det är fråga om inte kan klassas som avfall. I mål 359/88 Zanetti
konstaterar man att nationell lagstiftning som i sin lagstiftning automatiskt utesluter
sådant med ekonomiskt värde inte är förenligt med avfallsdirektivet. Man
förtydligar ytterligare vad som gäller i distinktionen mellan återvinningsbart och
icke återvinningsbart avfall i mål 2/90 Kommissionen./.Belgien (Vallonienmålet):
en sådan distinktion bygger på de tekniska kunskaper vi har. Dessa är osäkra i
sig, och till osäkerheten fogas den tekniska utvecklingen som snabbt gör de
sanningar vi tror på inaktuella. När man ska avgöra om avfall är återvinningsbart

                                                
22 Basse: Affaldslovgivningen s 27.
23 Mål 120/78; se ex Mahmoudi: EU:s miljörätt s 165.
24 C:302/86 Kommissionen v. Danmark.
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tar den person som gör bedömningen inte bara hänsyn till det tekniska kunnande
denne besitter, utan påverkas även av kostnaderna för återvinning och den
avkastning som kan ges. En bedömning blir med nödvändighet subjektiv och
beroende av en mängd variabler. Därför kan inte en juridisk distinktion mellan
återvinningsbart och icke återvinningsbart avfall vara lämplig: den är alltför
oöverskådlig.

2.1.3 Avfall eller kemisk produkt?

Var går gränsen mellan avfall som omfattas av regleringen om avfall och
producentansvar i 15 kap och regleringen om kemiska produkter i 14 kap? En
vara som är en kemisk produkt omfattas av 14 kap. Avfall, som dessutom är en
kemisk produkt, uppfyller villkoren för att kunna vara både avfall och kemisk
produkt samtidigt. Vilka regler som ska tillämpas vid hanteringen är i viss mån
oklart.

Det förefaller rimligt att avfall som är en kemisk produkt i sin egenskap av avfall
och i frågor som rör avfallshantering behandlas enligt 15 kap och eventuellt enligt
regleringen om farligt avfall. I renhållningsförordningens förteckning över avfall
som hör till avfallskategorier återfinns en mängd kemiska produkter.25 14 kap tar
sikte på att reglera hanteringen av kemiska produkter i stort. 15 kap styr
insamling och omhändertagande av slutanvända produkter. Reglerna borde därför
inte komma i konflikt med varandra. Är avfallsdefinitionen uppfylld bör i första
hand reglerna i 15 kap tillämpas vid frågor som avser insamling, transport och
omhändertagande.26

Vad som omfattas av avfallsdefinitionen är EG-rättsligt område. Avfallskatalogen
är mycket vid och omfattar kemiska produkter. Nationella förtydliganden i strid
mot EG-rätten är inte acceptabla. Det talar också för att avfallsregleringen ska
tillämpas vid hanteringen av kemiska produkter i dess egenskap av avfall.

2.1.4          Avfallskategorierna

Olika typer av avfall ger upphov till olika miljömässiga problem. Visst avfall har
egenskaper som gör det farligt vid förbränning eller deponering, annat medför
risker vid återvinning. De olika avfallstyperna måste på grund av varierande
inneboende miljörisker omhändertas på varierande sätt. För att underlätta en
sådan reglering har man delat upp begreppet avfall i olika underkategorier. I MB:s
15 kap skiljs hushållsavfall uttryckligen från annat avfall, och på samma sätt
särregleras farligt avfall. Avfall som varken är hushållsavfall eller farligt avfall lyfts
däremot inte fram som en egen avfallskategori. Vid sidan av uppdelningen i 15
kap regleras avfall med krav på särskilda hänsyn vid omhändertagandet i
                                                
25 Se ex avfall från organisk-kemiska (07 00 00 ) och oorganisk-kemiska processer (06 00 00).
26 Stöd för resonemanget: Basse: Affaldslovgivningen s 142, Moe s 49 f.
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särskilda förordningar. Det kan bero på att avfallet är farligt (som batterier,
spillolja eller PCB) eller på att det ska återvinnas på ett särskilt sätt (returpapper,
förpackningsavfall, bilar eller däck). Avfallssorter för vilka omhändertagandet ska
styras av liknande hänsyn har förts samman i avfallskategorier. En förteckning
över olika sådana avfallskategorier återfinns i renhållningsförordningen.27

2.1.4.1 Hushållsavfall

En avfallskategori som särregleras är hushållsavfall. En definition finns i MB 15:2:

”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet.”

Hushållsavfall är en snävare definition av sådant som redan omfattas av
avfallsdefinitionen i 1 §. Avgörande är om det svarar mot behov som normalt
uppstår vid utnyttjandet av en fastighet för bostadsändamål. Samma definition
fanns i RL. Hushållsavfall som även är farligt avfall (medicin, batterier, färg,
bekämpningsmedel) utgör ändå hushållsavfall. ”Därmed jämförligt” avser
sådant avfall som inte kommer från hushåll, men är resultat av att människor vistas
på ett ställe, exempelvis avfall från personalrestauranger.28

Det är viktigt att urskilja vad som är hushållsavfall, eftersom den kommunala
renhållningsskyldigheten avser just denna avfallskategori.

2.1.4.2 Farligt avfall

Regleringen för farligt avfall skiljer sig från annat avfall därför att särskilda hänsyn
måste tas eftersom miljön och människors och djurs hälsa utsätts för särskilda
risker. Hantering och omhändertagande måste därför styras på ett annat sätt än
vid omhändertagande av avfall som inte är farligt.

Utgångsläget i regleringen av farligt avfall är detsamma som i regleringen för
vanligt avfall. Avfall är avfall och det generella avfallsdirektivet och andra allmänna
regler är tillämpliga om inte de särskilda reglerna för farligt avfall ska tillämpas.
Även farligt avfall omfattas av den vida definitionen av avfall i det  generella
avfallsdirektivet och i avfallsdefinitionen i MB. Dessutom gäller det snävare
direktivet 91/689/EEG om farligt avfall.29 Här dras skiljelinjen mellan vanligt avfall
och sådant som är farligt. Vad som är farligt avgörs med en teknik liknande den
som används i den generella avfallsdefinitionen: det ska omfattas av direktivet.
Dels ska avfallet innehålla någon typ av ämne som anses som farligt, dels ska
varan ha någon slags farlig egenskap. Dessutom ska det vara upptaget på en

                                                
27 Renhållningsförordningen (1998:902), bilaga 2.
28 Prop 1997/98:45 del 2 s 184 f.
29 Rådets direktiv 91/689/EEG av den 18 mars 1991 om farligt avfall.
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förteckning över farligt avfall. Baselkonventionen har samma typ av konstruktion:
avfall ska vara av en viss typ som finns upptagen i en särskild lista, samt ha en viss
egenskap som anses som farlig.

I svensk lagstiftning har direktivet om farligt avfall genomförts i förordningen
(1996:971) om farligt avfall. Definitionen av farligt avfall återfinns i 1 §:

”sådant avfall som finns upptaget i bilaga 2 till denna förordning eller annat
avfall som företer någon eller några av de egenskaper som anges i bilaga 3
till denna förordning”.

Genom att tillämpa en sådan formell definition av farligt avfall undviker man en
diskussion om vad för avfall som egentligen är farligt. Ur vissa aspekter eller i
vissa situationer kan egentligen allt vara farligt. Här avses i stället avfall med vissa
särskilda egenskaper eller beståndsdelar.

Ett produktområde där farliga ämnen ingår i stor utsträckning är elektriska och
elektroniska produkter. Även bygg- och rivningsavfall innehåller ofta miljöfarliga
ämnen. Kretskort, laddbara- eller kvicksilverbatterier och gamla kondensatorer
är exempel på farliga komponenter.

När avfall klassats som farligt omges det av en mängd specialregler om
identifikation, dokumentation, förvaring och hantering, tillståndskrav för hantering,
regler om förpackning och märkning. Det ska hållas skiljt från andra typer av
avfall (5-6 §§), man är skyldig att föra anteckningar om avfallet (8-10 §§) och för
all hantering krävs särskilda tillstånd (12, 22 §§). Förordningen tillämpas inte när
avfallet ingår i hushållsavfall enligt MB eller när lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg eller anslutande förordning (1980:789) är tillämpliga
(3 §). Det miljöfarliga avfallet måste hanteras separat redan vid källan. Annars
kommer farliga ämnen föras vidare i kretsloppet vid återvinningen eller vid
deponering spridas i miljön.

Angränsande reglering till den om farligt avfall finns i 14 kap om kemiska
produkter och biotekniska organismer. Somligt farligt avfall utgörs ju just av
kemiska produkter. För all hantering av farligt avfall gäller dessutom de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap; kunskapskrav, försiktighetsprincipen, lokaliseringsregeln
och så vidare.

2.1.4.3          Andra former av avfall

Hushållsavfall och farligt avfall definieras i MB, och omhändertagandet kopplat till
de olika avfallskategorierna regleras. Däremot saknas en sådan uttrycklig
definition eller kategorisering av avfall som inte är hushållsavfall, men inte heller är
farligt. Det finns ingen reglering för omhändertagandet av industriavfall som inte är
farligt.  Hur kan omhändertagandet för sådant avfall styras?
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Industriavfallet omfattas inte av den kommunala renhållningsskyldigheten; det
behöver inte heller tas omhand på samma rigorösa sätt som farligt avfall. Därför
har det inte reglerats uttryckligt i MB. Kommunen har ingen bortforslings- eller
behandlingsskyldighet. Respektive avfallsproducent svarar själv för sitt avfall.
Omhändertagandet av industriavfall styrs av kommunerna i de kommunala
avfallsplanerna.

När avfalls omhändertagande inte regleras i lag eller förordning är det kommunens
ansvar att besluta hur det ska tas omhand. En möjlighet är att låta avfallet omfattas
av ett utvidgat kommunalt omhändertagandeansvar.30 I Lunds kommuns
renhållningsordning anges att kommunens utvidgade ansvar omfattar allt annat
avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, med undantag för skrotbilar,
avfall från jordbruksverksamhet, skogsavfall, gruvavfall och avfall som omfattas
av reglerna om producentansvar. Att kommunen ställer sina återvinningsstationer
eller återvinningscentraler till förfogande men lämnar transportområdet öppet för
konkurrens verkar vara ett vanligt sätt att lösa omhändertagandet när det inte
styrs av MB eller dess förordningar.31 Den som bedriver en yrkesmässig
verksamhet som ger upphov till avfall har en uppgiftsskyldighet gentemot
kommunen, så denna kan planera omhändertagandet på ett tillbörligt sätt.

Kommunen kan också i tillstånd för verksamheter ange i form av villkor hur avfall
från verksamheten ska tas omhand. Verksamhetens avfall med farliga egenskaper
utgör farligt avfall och tas omhand enligt regleringen för detta. Verksamhetens
avfall som härrör från mänsklig aktivitet och därför uppfyller kriterierna för
hushållsavfall omfattas av den kommunala renhållningsskyldigheten.
Omhändertagandet av det som är varken eller, alltså avfall från själva
verksamheten som inte är farligt, styrs då av tillståndets villkor.

2.2 Omhändertagandet

Omhändertagandet av avfall styrs av flera regler av olika karaktär. Avfallet ska
dels forslas bort och tas omhand, dels återvinnas på ett sätt som är miljömässigt
acceptabelt med hänseende till avfallets egenskaper. MB:s reglering av
avfallshantering utgår från definitionen av hantering av avfall i 15:3:

”Med hantering av avfall avses en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.”32

                                                
30 Se vidare 3.1.3.2.
31 Bedömning av Cecilia Hansson, Affärsverken, Karlskrona. Den stöds av ett 20-tal
avfallsplaner och renhållningsordningar som studerats.
32 Begreppet är anpassat till EG:s, och den tidigare svenska formuleringen ”slutligt
omhändertagande” har övergivits till förmån för begreppen bortskaffning och återvinning.
Hur hanteringen sedan ska gå till i de olika verksamheterna regleras vidare i 18-21 §§.
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Hur denna hantering ska gå till i enskilda fall framgår ofta av särskilda regler för
omhändertagande av vissa former av avfall. Viktigt är dock att vid
omhändertagandet även beakta de allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap samt de
miljörättsliga principer som ligger till grund för MB och EG:s miljörätt.

2.2.1       Avfallshanteringen och hänsynsreglerna

De allmänna hänsynsreglerna återfinns i 2 kap och är MB:s grundläggande
materiella bestämmelser. De gäller generellt för all verksamhet som berörs av
balken. Därutöver finns särskilda hänsynsregler som styr viss verksamhet i
särskild reglering på andra ställen i balken. Allt omhändertagande av avfall ska
således beakta hänsynsreglerna i 2 kap, och samtliga regler kan vara aktuella.

Bevisbörderegeln (1§) etablerar en omvänd bevisbörda, så den som vidtar ett
företag ska bevisa att det inte föreligger risk för skador, inte tvärt om.
Kunskapskravet (2§) säger att den som bedriver en  verksamhet ska ha
tillräckliga kunskaper om företagets inverkan på miljön och vilka risker den
innebär. Kunskapsbrist kan inte ursäkta att man inte vidtagit särskilda åtgärder för
att skydda miljön. Försiktighetsprincipen (3§) etablerades i FN:s Riokonferens’
dokument. Den innebär att den som bedriver ett företag är  skyldig att vidta
nödvändiga skyddsåtgärder när det finns skäl att anta att en skada på miljön kan
uppstå. Regeln kan ses som ett utflöde av polluter pays-principen, eftersom det är
den som bedriver verksamheten som ska stå för dess kostnader.
Försiktighetsprincipen kopplas till principen om att man ska använda bästa
möjliga teknik (BAT; best available technique). Lokaliseringsprincipen (4§)
innebär att man vid lokalisering av en verksamhet ska välja den plats som ur
miljösynpunkt är mest lämplig. Resurshushållningsprincipen (5§) innebär att alla
ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheter till återanvändning
och återvinning och på så vis styra utvecklingen mot ett kretsloppssamhälle. Här
slås alltså de grundläggande principerna för avfalls omhändertagande fast.
Produktvalsprincipen (6§) innebär att farliga ämnen och produkter som kan
ersättas med mindre farliga ska undvika. På så vis kan man förebygga
uppkomsten av farligt avfall. Tidigare återfanns produktvalsprincipen, eller
substitutionsprincipen, i LKP 5 §. Skälighetsregeln (7§) säger att
hänsynsreglerna inte får innebära orimliga krav på verksamhetsutövaren. Enkelt
uttryckt kan man säga att man ska väga nyttan av skyddsåtgärden mot dess
kostnader. Efterbehandlingsskyldigheten (8§) betyder att den som bedrivit eller
bedriver en verksamhet som medför skada är skyldig avhjälpa skadan till den
upphört. Stoppregeln (9,10§§) innebär att verksamhet inte får komma till stånd
överhuvudtaget om mindre ingripande skyddsåtgärder inte innebär ett tillräckligt
skydd för människor och miljö. Man får inte bedriva verksamhet som kan befaras
leda till väsentliga skador på människors hälsa eller miljö om det inte föreligger
särskilda skäl. Om företaget medför risk för att ett stort antal människor får sina
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levnadsförhållanden väsentligen försämrade eller att miljön försämras avsevärt, får
tillstånd ej beviljas om det inte är av synnerlig vikt ur allmän synpunkt.33

2.2.2 Miljörättsliga principer

En viktig del i det rättsliga miljöskyddet utgörs av ett antal miljörättsliga principer
som finns oberoende av de i MB. Till en del tas de upp i 2 kap, men oavsett vad
som återfinns i MB har de i större eller mindre grad vunnit internationell
acceptans. Eftersom de är just principer kan deras rättsliga bindande kraft
diskuteras. Däremot är principerna självklart bindande genom de olika rättsakter
de förekommer i. De är av stor betydelse för de miljöpolitiska målsättningarna.
Dessutom kan de spela en viktig roll i tolkningen av miljörättsliga regler.

Principen om en hållbar utveckling (sustainable development) formulerar en av
de mest centrala tankegångarna i dagens miljörättsliga diskussion. FN:s
kommission för miljö och utveckling lanserade begreppet 1987 som en
sammanfattning av målen för de åtgärder som behövs för att komma tillrätta med
jordens miljöproblem. Vid FN-konferensen i Rio de Janeiro i juni 1992
formulerades principen i Riodeklarationen och i Agenda 21.34 I principens
formulering sägs att rättigheten till utveckling eller tillväxt måste uppfyllas på ett
sådant sätt att utvecklingsbehov och miljöbehov för nuvarande och kommande
generationer  kan tillgodoses. För att uppnå en hållbar utveckling ska miljöhänsyn
vara en integrerad del av utvecklingsprocessen, och inte betraktas för sig. Vikten
av ett globalt resonemang lyfts fram.35 Liknande formuleringar av principen
återfinns i Maastrichtfördraget och Romfördraget. I artikel 2 i
Amsterdamfördraget anges en hållbar tillväxt med respekt för miljön som en av
gemenskapens huvudsyften.36 Principen om hållbar utveckling är central i
dokument som behandlar framtidens avfallshantering.

Så är även fallet med principen om kretsloppssamhället. Den kan ses som ett
utflöde av principen om en hållbar utveckling. Den innebär att man ska sträva
efter en ström av material inom samhället i stället för att ta ut råmaterial, bearbeta
det, använda produkten och sedan deponera avfallet som blir kvar när produkten
använts. Ett sådant materialflöde är nödvändigt för att kunna uppnå en hållbar
utveckling. Återanvändning och återvinning är sätt att åstadkomma detta.37

Flera andra miljörättsliga principer som i större eller mindre grad täcks av 2 kap
MB har inflytande på avfallshanteringen och avfallsregleringen. Principen om
användandet av den ur miljöperspektiv bästa tillgängliga tekniken återfinns

                                                
33 Se SOU 1994:69 On the general principles of environmental protection.
34 Rskr 1992/93:13.
35 Svensk miljöpolitik s 51 ff.
36 Mahmoudi i JT, s 400.
37 Ibid s 21 ff.
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bland annat i EU-direktiv och kopplas till försiktighetsprincipen i 2 kap 3 §.38

Polluter pays-principen slår fast att det är den som förorenar som ska betala
kostnaderna för miljöskadorna. Principen etablerades som en konkurrensregel
inom OECD redan 1972. Den återfinns både i Romfördraget och i
Riodeklarationen.39 I den borgerliga miljöbalkspropositionen40 återfanns den i den
inledande portalparagrafen. Nu kan i stället principen läsas ur främst 3 §. Det
framgår inte i den miljöbalksproposition som så småningom antogs varför
principen i viss mån tonades ned. Principen har ifrågasatts främst från
rättsekonomiskt håll.

2.2.3 Bortskaffande eller återvinning – avfall som
kostnad eller resurs

Vid ett olämpligt omhändertagande kan den energi och det material som finns i
avfallet gå förlorat. Det leder till samhällsekonomiska förluster såväl som
miljöproblem. Om avfallet i stället kan utnyttjas som en resurs kan material och
energi tas tillvara igen. Det innebär ett minskat uttag av nya resurser och den
eventuella rest som blir kvar får inte samma tunga påverkan på miljön. Denna
tankegång får bland annat sitt rättsliga utflöde i hushållnings- och
kretsloppsprinciperna.

Möjligheterna till återvinning är dock olika för olika typer av avfall. Man måste ta
ställning till den kostnad återvinningen medför samt den miljöpåverkan själva
återvinningsprocessen ger upphov till. Allt avfall lämpar sig inte för alla typer av
återvinning. Att generellt slå fast hur avfall ska tas omhand eller att allt ska
återvinnas låter sig därför inte göras. Därför har man ofta valt att reglera
omhändertagandet genom ramlagstiftning; att förorda återvinning i så stor
utsträckning som möjligt och sedan lämna avgörandet i specifika situationer till
specialreglering eller till de kommunala avfallsplanerna.

2.2.3.1 Förebyggande

Förbrukade varors miljöpåverkan är avsevärd. Till stor del beror detta på
varornas inneboende risker orsakade av farliga beståndsdelar. Att förebygga
miljöproblem vid produktionen i stället för att reparera uppkomna skador vore
det enklaste sättet att undvika sådana miljöskador. Men i stället består kontrollen
mest av utsläppskontroll. En effektiv reglering av handelsvarors sammansättning
eller egenskaper förefaller vara svår att åstadkomma. Ur miljöperspektiv träder
regleringen in för sent. I stället för att anpassa varuproduktionen styr man

                                                
38 Ibid s 59 ff.
39 Ibid s 73 ff.
40 Prop 1994/95:10.
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omhändertagandet av färdiga farliga produkter eller produkter med farliga
komponenter. Kretsloppstanken är en åtminstone teoretisk lösning på detta
problem – för att ett kretslopp av varor och material ska vara möjligt måste det
blivande avfallet anpassas innan det blir ”avfall”; varorna måste styras till att efter
användandet bli bättre former av avfall eftersom man på så sätt kan minska deras
inneboende risker. En styrning av avfallets framtida omhändertagande sker då på
produktionsstadiet. Förebyggande av ett framtida komplicerat omhändertagande
är en viktig strävan i avfallsregleringen.

Ett alternativ till en reglering av åtgärder vid uppkomna miljöskador är att sträva
efter att förebygga deras uppkomst. Det kan göras genom styrning av den
enskildes miljöbeteende, styrning av det allmänna som konsumenter och
producenter eller genom införande av producentansvar; genom att belöna
miljövänlighet och etablera varupriser som återger varans verkliga kostnader, det
vill säga även dess miljökostnader. Miljöovänligt beteende kan ur ett kortsiktigt
perspektiv vara fördelaktigt för konsumenten eftersom miljökostnaderna bärs av
andra eller skjuts på framtiden. Det är svårt att tillskriva konsumenten en direkt
möjlighet att påverka produktionen och därmed hur det framtida avfallet blir
beskaffat. En sådan kontroll har däremot producenterna. Uppkomsten av
besvärligt avfall skulle kunna förebyggas om producenterna kunde förmås
producera mer miljöanpassade varor i kombination med att handlare och
konsumenter vore bättre informerade och mer engagerade.

Förebyggande av avfalls uppkomst anges i EG:s femte handlingsprogram som en
sådan miljöfråga som ska behandlas på gemenskapsnivå.41 Genom att reducera
avfallsmängden kan man minska avfallets totala miljöbelastning. Den huvudsakliga
strävan är alltså att minska avfallsmängden. Sedan ges prioritet till att främja
återanvändning och optimera bortskaffningsmetoder av det som inte kan
återanvändas. Lägst prioritet har deponeringen.42 Förebyggande av avfalls
uppkomst kan ske genom utveckling av teknologi och produktions- och
tillverkningsmetoder. Genom information kan man få konsumenter att välja
produkter med låg miljöpåverkan. Genom användande av ett livscykelperspektiv
kan man påverka producenter att ta fram produkter med låg miljöpåverkan och
konsumenter att köpa dem. Här kan märkningssystem spela en viktig roll.

2.2.3.2 Insamling och transport

För att avfallet ska kunna tas omhand krävs att det samlas in och transporteras till
platser där det kan tas omhand på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Att
insamlings- och transportsystemen kan hantera det sorterade avfallet på ett riktigt
sätt är i princip en förutsättning för att källsorteringen ska fungera (man kan dock

                                                
41 Mahmoudi: EU:s miljörätt  s 51.
42 Prioriteringen framgår i EU:s femte miljöhandlingsprogram ”Mot hållbar utveckling” OJ
1993 (C138)s 56 f.
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tänka sig flera sätt att konstruera ett väl fungerande insamlings- och
transportsystem).

 I kommunens skyldighet att ta hand om hushållsavfall inbegrips en skyldighet att
samla in och transportera bort det aktuella avfallet. För sådant avfall som omfattas
av regleringen för producentavfall har i stället producenten ett motsvarande ansvar
(MB 15:6). Avfallstransporten får inte urföras av annan än den som ges ansvar för
transporten, det vill säga kommunen eller producenten, eller den med vilken den
som ursprungligen ålades ansvaret för transporten har anlitat för ändamålet (15:7).
Det är således inte fritt fram för hågade entreprenörer att slå sig in på
avfallstransportområdet.

Farligt avfall kräver särskilda omsorger och kunskaper vid insamling och
transport. Det regleras därför särskilt. Främst ställs krav på att transportören har
erforderliga tillstånd.43

2.2.3.3 Återanvändning

Återvinning kan omfatta återanvändning av såväl den ursprungliga varans form
som materialet den tillverkats av. Man kan även tillgodogöra sig den energi som
gått åt till varuproduktionen, materialanvändningen omfattande arbetet och energin
som gått åt vid förädlingen av råvaran samt en utvinning av den energi som frigörs
vid förbränning eller destruktion av varan.44 Återvinningen innebär alltså att det
eventuellt förädlade materialet tas tillvara; inte själva produkten. Den ursprungliga
formen eller funktionen behöver inte tas tillvara i återvinningsprocessen. Syftet
med återvinningen är att tillgodogöra sig avfallets ekonomiska värde samt tillvarata
dess kvaliteter. Flera miljöskäl talar även för detta. Avfallsmängden reduceras,
och minskade soptippar minskar risken för urlakning av giftiga ämnen. Miljörisker
kvarstår även vid återvinning. Den kan i sig kan förorsaka miljöproblem, då det
krävs energi till återvinningsprocessen, transporter och farliga restprodukter kan
uppstå. Man måste alltså göra en miljömässig bedömning om återvinning är
lönsamt, såväl som en ekonomisk. För att återvinning ska vara möjlig krävs att
avfallet är så beskaffat att farliga material eller beståndsdelar kan skiljas bort.
Avfallets farlighet måste förebyggs på varuproduktionsstadiet och det måste finnas
ett fungerande system för sortering av avfall.

I EU:s avfallsdirektiv definieras återanvändning genom att olika former för
återanvändning anges; återanvändning, återvinning av varor eller material eller
omvandling av avfallet till energi. Valet av återanvändningsform bör vara baserat
på strävan att minska avfallets omfång och att spara på råvaror och energi.45

                                                
43 Förordning (1996:971) om farligt avfall, 12 §.
44 Hagman s 45 ff.
45 3:e bil till dir 75/442 (annex 2b operations which may lead to recovery) återanvändning och
materialåtervinning omfattas av återvinningsbegreppet, men inte förbränning.
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Återanvändningsbegreppet omfattar alltså recirkulation av själva varan såväl som
omanvändning av material.

Enligt miljöbalkspropositionen omfattar återanvändningsbegreppet även en
huvudsaklig användning av avfallet som bränsle eller energigenererande på annat
sätt.46 Sveriges återanvändningsbegrepp omfattar således förbränning av avfall,
där energi tillgodogörs. Att även tillgodogörande av energi omfattas av
återanvändningsbegreppet är inte självklart. För det mesta borde andra former av
återanvändning vara att föredra, då material et cetera kan återföras till
kretsloppet. Att även ta in förbränning i återanvändningsbegreppet är ett sätt att
hantera avfall som ur miljöhänsyn faktiskt bör förbrännas. Vidare omfattas
återanvändning eller vidareutnyttjande av lösningsmedel, organiska ämnen som
inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av
biologisk omvandling), metaller och metallföreningar, andra oorganiska material,
regenerering av syror eller baser, återanvändning av katalysatorkomponenter,
omraffinering eller andra sätt att återanvända olja samt jordbehandling som är
fördelaktig för jordbruket eller innebär en ekologisk förbättring.

2.2.3.3.2 Materialåtervinning
Det framgår av begreppet att det är själva materialet som används igen; själva
varan kan inte i sig återanvändas. Men förutom själva materialet tillgodogörs även
arbetet och energin som går åt när man omvandlar den primära råvaran till
tillverkningsmaterial. Avfallet omvandlas till en ny produkt, där steget mellan
råvara och tillverkningsmaterial hoppas över. Även materialåtervinning är förenat
med miljörisker.

2.2.3.3.3 Förbränning som återanvändande
Förbränning kan ske med eller utan energiutnyttjande. Sverige accepterar
förbränning som återanvändande när energin tillgodogörs. Förbränning medför
allvarliga miljökonsekvenser, eftersom bland annat tungmetaller frigörs. Därför
ställs långtgående krav på vad man får förbränna och hur det ska ske, exempelvis
i regleringen om förbränning av farligt avfall.47

2.2.3.4 Bortskaffande

Bortskaffande omfattar bland annat deponering, jordförbättring, användning av
särskilda upplag, utsläpp till vatten och slutförvaring. Definitionen av
bortskaffande i avfallsdirektivet omfattar såväl förbehandlingen av avfallet för att
reducera materialets farlighet som den slutliga deponeringen. Den slutliga

                                                                                                                           
Gemenskapsrätten använder dock inte begreppen helt konsekvent. Defintionen är snävare i
förpackningsdirektivet, som skiljer på recovery och recykling.  Se Hagman s 46
46 Prop 1997/98:45 del 1 s 418.
47 Förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall.
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deponeringen kan i sin tur vara antingen förbränning eller placering på en
avfallsdeponi för en längre tid.48

Vid tillståndsprövning för omhändertagande av avfall bör det vara möjligt att ställa
villkor med krav på inkommande avfalls egenskaper för att tillvarata
resurshushållnings- och sorteringsaspekter. Genom en styrning av avfallet till den
för avfallsslaget bästa behandlingen kan en ökad resurshushållning uppnås.49

2.2.3.4.1 Förbränning utan energiutvinning
Vid förbränning aktualiseras, som tidigare nämnts, problemet med
gränsdragningen mellan återvinning och bortskaffande. Förbränning kan ju också
vara återanvändande. Såvida det inte anges uttryckligt i lag eller direktiv är det
inte rimligt att betrakta förbränning som återvinning om ingen energiutvinning äger
rum och inget ekonomiskt värde kan tillgodogöras.

2.2.3.4.2 Deponering
Deponering innebär att avfallet helt enkelt placeras på en form av avfallsupplag för
gott eller tills vidare. Begreppet inkluderar dumpning till lands eller till havs.

Soptippar omfattas av direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar.50

Miljökonsekvensbeskrivningen kan ha betydelse för det slutliga
omhändertagandet. Regeringen får även föreskriva om vissa angivna åtgärder i
syfte att åstadkomma en mer miljöanpassad avfallshantering och ökad
resurshållning. En sådan åtgärd är att utarbeta förbud mot deponering av
utsorterat brännbart avfall från år 2000 och förbud mot deponering av organiskt
avfall från år 2005. Det finns även regler om deponering på land som aktualiseras.
EG-kommissionens förslag till direktiv 91/C190/01 har som huvudsakligt mål att
hindra jordförorening. För att undvika nationella regler som snedvrider
konkurrensen vill man införa gemensamma regler på området.  Vanligt avfall faller
annars under reglerna om fri konkurrens, i motsats till farligt avfall, som regleras
särskilt. Deponering av avfall till havs regleras av internationella traktat.

2.3 Styrmedel

På avfallsområdet är det huvudsakliga miljömålet formulerat som strävan i riktning
mot ett hållbart samhälle. Ställd inför de miljöproblem avfallet medför har man
dragit upp riktlinjer som ska leda till detta hållbara samhälle. Grundtanken är att i
stället för att använda naturresurser en period för att sedan se dem som ett
miljöproblem i form av avfall, vända materialflödet och frigöra kretslopp från gifter

                                                
48 Kommissionsbelsut 96/350/EEG, prop 1997/1998:45 s 418.
49 Prop 1997/98:45 del 1 s 421.
50 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av
vissa offentliga och privata projekt; art 2(1) och 4(1) med hänvisning till annex I, måste göras
enligt art 2(3).
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som spridits och återanvända resurser som tagits i bruk. På global nivå finns dessa
mål och principer i Rio-deklarationen och Agenda 21. Hur ska man kunna
förverkliga detta mål?

Man kan använda sig av administrativa regler eller command-control-regler,  det
vill säga de legala styrmedel som finns i form av privaträttslig, offentligrättslig och
straffrättslig reglering. Dessa är till sin natur snarast metodbaserade, och anger
genom fastställande av gränser och regler för tillstånd och sanktioner hur målet
ska nås. Detta har varit det vanligaste sättet att reglera på miljörättens område.

Ett annat sätt är att konstruera ekonomiska, incitamentsbaserade regler där man
anger vilket mål som ska nås, men inte på samma sätt hur det ska gå till.

2.3.1 Administrativa styrmedel

Administrativa rättsregler anger den lägsta nivå som kan accepteras och etablerar
tydliga och klara normer som förväntas uppfyllas. Någon individuell prövning ska
inte göras, utan  reglerna ska tillämpas på samma sätt för alla. Det innebär för
företagens del att de vet vad som förväntas av dem. De kan därför anpassa sin
verksamhet och planera sin miljöanpassning efter regleringen. Den fungerar även
som information om vad lagstiftaren anser viktigt. När samhället straffbelägger en
gärning, har det även ett symbolvärde då man betonar att en viss typ av
handlande inte kan accepteras. Man kan vid sidan av den administrativa
regleringen ge utrymme för frivilliga åtaganden.

Vissa nackdelar med en sådan reglering på miljöområdet har dock uppenbarats.
Man kan ofta se att de mål normerna sätter upp inte uppnås genom lagstiftningen.
Detta behöver i och för sig bero på fel i själva normen; ofta ser man att
tillämpningen inte blivit som man avsett i propositioner eller utredningar. Den
generella tillämpningen har även medfört svårigheter i förhållande till den flexibilitet
som ofta är önskvärd.51 Lagstiftningen medverkar inte till eller uppmuntrar
utvecklingen av ren teknik på det sätt man önskat. Det är möjligt att man med
andra styrmedel kan uppnå målsättningarna, kanske på ett mer effektivt sätt.

En mellanställning intar de miljömål som sätts upp på olika nivåer. De saknar
rättsverkan, men är i stället av stor politisk vikt. Miljömålen anger syfte och
riktlinjer för kommande lagstiftning och tillämpning av regler på miljörättens
område.

                                                
51 Se 1.2.
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2.3.2 Ekonomiska styrmedel

Ekonomiska styrmedel syftar till att uppnå miljömål på ett kostnadseffektivt sätt
genom att företagen själva i varierande utsträckning kontrollerar anpassningen.
Ekonomiska styrmedel diskuterades av den dåvarande miljökostnadsutredningen
redan 1974.52 Påtagliga resultat i form av lagstiftning kom först på 80-talet, när
skatter för inrikes flyg, svavelutsläpp och kväveoxidavgifter introducerades.
Miljöavgiftsutredningen (MIA) kom med tre delbetänkanden 1989-1990 med ett
flertal förslag på utsläpps- och produktskatter.53 Av förslagen om nya pålagor har
bland annat skatt på svavel och koldioxid och avgifter på kvävedioxid och
kadmium i handelsgödsel introducerats. Andra har hamnat i malpåse.

Ekonomiska styrmedel kan bestå av skatter och avgifter, finansiellt bistånd,
pantsystem, ekonomisk ansvarighet eller handel med utsläppsrättigheter.

2.3.3 Kontrollsystem baserade på frivillighet

Det finns olika system för företags interna miljörevision baserade på frivillighet.
Syftet är att skapa rutiner för företags miljöarbete genom certifiering. För att de
stora företag som är anslutna ska erhålla certifiering krävs att underleverantörerna
också är anslutna. På så vis kan hela produktionsledet styras. Tanken med dessa
miljörevisioner är att företagen ska upprätta kontrollsystem för efterlevnaden av
sina miljömål.54 Miljörevisioner kan vara interna eller externa. Intern miljörevision
tillkommer på initiativ av företagsledningen, och är tänkt att stanna inom företaget.
Den syftar till att kartlägga miljötillståndet på företaget och på så vis minska
företagets risker att misslyckas med att uppfylla miljökrav eller orsaka
miljöskador. Extern miljörevision syftar till att informera utomstående parter,
främst då myndigheter, om situationen på ett företag. Exempel på sådana
miljörevisionssystem är EMAS55 och ISO.56

Andra sätt att låta företag styra sig själva är att använda sig av miljöavtal mellan
stat eller kommuner och företag. I stället för att sätta upp tvingande regler kan
man sluta branschavtal om miljöåtaganden, och får på så vis en helt annorlunda
förhandlingssituation med branschen. Avtal mellan miljömyndigheter och privata
företag som alternativ till offentligrättsliga avgöranden är ett mycket flexibelt
styrmedel. Däremot kan det ge upphov till rättssäkerhetsproblem både för de

                                                
52 Eriksson s 178.
53 SOU 1989:21: Sätt värde på miljön! Miljöavgifter för svavel och klor, SOU 1989:83-84:
Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken - energi och trafik, SOU 1990:59: Sätt värde på miljön -
miljöavgifter och andra ekonomiska styrmedel (slutbetänkande).
54 Högström s 53.
55 EMAS är EU:s miljörevisionssystem som bygger på rådets förordning (EEG) nr 1836/93 av
den  29 juni 1993 om frivilligt deltagande för industriföretag i gemenskapens miljöstyrnings-
och miljörevisionsordning och lagen (1994:596) om frivillig miljöstyrning och miljörevision.
56ISO 14001-serien är Internationella Handelskammarens parallella miljöstyrningsstandard.
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som ingått avtalet (vilka konsekvenser kan avtalet egentligen få?) och för
utomstående som kanske varit taleberättigade vid ett offentligrättsligt avgörande.
Vilket inflytande ska ges till grannar eller intresseorganisationer? Avtal av denna
typ är vanligt i Danmark. De används bland annat vid kommunalt
avfallsbortskaffande, där det förekommer att kommuner sluter avtal både med
företag och med andra kommuner och på jordbruksområdet.57 Miljöavtalen i
Danmark anses ha varit effektiva, och de lyfts fram i EU:s femte
miljöhandlingsprogram som ett nytt och bra verkningsmedel.58 I Sverige har de
inte prövats i någon större omfattning.

Ett ytterligare tillvägagångssätt är att etablera frivilliga märkningssystem för
miljövänliga produkter. Ett flertal system är i bruk.

2.3.4 Val av styrmedel

Bakgrunden till regleringen är att man å ena sidan vill ha tillväxt, en produktion av
varor eller vad det nu kan vara, å andra sidan att hänsyn till miljön ska tas.
Således behöver verksamheters miljöhänsyn kontrolleras. För att nå uppställda
miljömål har fokus lagts på offentligrättsliga styrmedel; man har försökt reglera
lokaliseringsval, produktionsformer, råvaruanvändning, avfallsomhändertagande
och så vidare. Men inte bara offentligrättsliga styrmedel är aktuella. Man kan se
ett samspel mellan regler med förbud och tillstånd och ekonomiska incitament.
Även miljörättsliga principer, avtal mellan myndigheter eller myndigheter och
privaträttsliga subjekt eller andra styrmedel kan vara aktuella.

I miljörättslig doktrin lyfts ofta vikten av att använda olika typer av styrmedel vid
olika regleringssituationer fram. Det påpekas att de traditionella rättsliga
styrmedlens effektivitet måste ifrågasättas i fall där målsättningarna för miljömålen
inte uppnås. Även om den offentligrättsliga regleringen dominerat på miljörättens
område, har andra former av reglering kommit allt starkare på senare tid. Kanske
finns det alternativa regleringsformer som på ett mer effektivt sätt kan bidra till att
uppnå den miljöanpassning man önskar? Dessa styrmedel kan användas separat
eller tillsammans. Lagstiftningens syfte och funktioner på miljörättens område är
naturligtvis att vara en del i skyddet för miljön, och en central sådan. När den
enskilda människan inte hindras från miljöovänligt beteende av sin egen insikt om
de negativa konsekvenserna i större perspektiv och på längre sikt, är tanken att
ökade kostnader eller rättsregler ska stoppa henne.

På avfallsområdet finns en mängd aktörsgrupper som behöver styras på ett eller
annat sätt. Därför måste det betonas att valet av verkningsmedel beror på vem
som är adressat. Exempelvis kan det vara lämpligt att använda sig av avtal om
man ska påverka några få avfallsproducenter som har gemensamma

                                                
57Basse: Affaldslovgivningen s 345 ff.
58Basse: Introduktion till miljøretten s 37 f.
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avfallsproblem. Rör det sig däremot om verksamheter med skiftande
miljöproblem är det mindre ändamålsenligt. Beroende på vems eller vilken typ av
handlande man vill styra, och i vilken riktning, kan man förmoda att olika former
av reglering är att föredra ur effektivitetssynpunkt.59 Här kan dock påpekas att
det oftast inte är enbart reglernas effektivitet i förhållande till att nå målet som man
tar hänsyn till när man bestämmer sig för en regelkonstruktion. Andra
bevekelsegrunder, som juridiska principer, rättviseaspekter eller politiska hänsyn
ges också visst utrymme för inflytande.

                                                
59 Basse: Miljörättens grundspørgsmål s 23 f.



32

3 Det offentligas ansvar

I föregående kapitel har behandlats vad som avses med begreppet avfall, vad
som ska göras med det och vilka styrmedel som står till buds. Vilka resultat man
önskar uppnå med regleringen slås fast i olika miljömål. Frågan som följer är
central i den här uppsatsen: vilka subjekt riktar lagstiftaren sin reglering mot?

Till en väsentlig del är det kommuner som åläggs ansvaret för att omhänderta
avfall. Främst gäller det ansvaret som inbegrips i den kommunala
renhållningsskyldigheten.

3.1 Den kommunala renhållningsskyldigheten

RL inriktades främst på omhändertagande av hushållsavfall. Bakgrunden till
regleringen var att ansvaret för insamlande och omhändertagande av
hushållsavfallet skulle åvila kommunerna. Man ville tillgodose medborgarnas
behov av god service och god miljö och genom en utvidgad regelbunden hämtning
förebygga en tilltagande nedskräpning.60 Avfallshanteringen reglerades vid sidan
av RL närmare i renhållningsförordningen (1990:984). En viktig del av regleringen
fanns också i de kommunala renhållningsordningarna, eftersom de formulerade
hur omhändertagandet faktiskt skulle gå till i den enskilda kommunen.

Nu återfinns regleringen av den kommunala renhållningsskyldigheten i MB 15 kap
8-17§§.

3.1.1 Ansvarets närmare innehåll

Den kommunala renhållningsskyldigheten slås fast i MB 8§. Där sägs att varje
kommun ska svara för att hushållsavfall från kommunen borttransporteras och
återvinns eller bortskaffas. Kommunerna har alltså ansvar för insamling och
bortforsling av allt som ryms inom definitionen av hushållsavfall, samt även för
behandling av avfallet.61 Undantag görs för avfall som omfattas av regleringen för
producentansvar. Då avses avfall som regleras i särskilda förordningar om
producentansvar (däck, bilar, returpapper, förpackningar).62

3.1.1.1 Kommunens planeringsansvar

                                                
60 Prop 1978/79:205 s 10 f.
61 Prop 1997/98:45 del 2 s 189 ff.
62 Se vidare kap 4.
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Kommunerna är skyldiga att upprätta en kommunal planering som säkerställer att
allt avfall på ett eller annat sätt blir föremål för omhändertagande. Några luckor i
systemet för omhändertagande får inte finnas. Kommunernas planeringsansvar
formuleras som en skyldighet för varje kommun att ha en renhållningsordning och
en avfallsplan.

De kommunala renhållningsordningarna regleras i MB 15 kap 11-15 §§. Att varje
kommun är skyldig att ha en renhållningsordning slås fast i 11 §.
Renhållningsordningen ska reglera hur kommunen ska ta hand om det avfall som
uppstår i kommunen. En del av renhållningsordningen är avfallsplanen, som är mer
detaljerad och handlar om hur omhändertagandet ska gå till och hur kommunen
kan tänka sig att gå tillväga för att minska avfallsmängderna.

Kommunen ska redan i planeringsstadiet ta en mängd problem vad gäller avfallets
omhändertagande i beaktande. I MB 8 § 2st anges att kommunen redan på
planeringsstadiet ska ta hänsyn till enskilda fastighetsägares eller
nyttjanderättsinnehavares möjligheter att själva ta hand om sitt hushållsavfall i den
mån det är lämpligt med hänsyn till skyddet för hälsa och miljö.  Detta är nytt i
förhållande till RL. Förutsättningarna för att själv få ta hand om sitt avfall ska
anges tydligt. På så sätt kommer det tydligt att framgå under vilka förutsättningar
man har rätt att ta hand om sitt avfall. Dessa förutsättningar anges i
renhållningsordningen. En viss vidare möjlighet för oförutsedda fall finns i en
dispensregel i MB 18 § 3st.63

Renhållningsordningen kan innehålla bindande föreskrifter om källsortering för
hushåll och företag som kommunen kan fastslå med stöd av 9 §. Det kan gälla
exempelvis vilken metod man ska använda vid behandling av olika avfallsslag. Här
har alltså en kommun möjligheter att styra företags och enskildas avfallshantering.

Avfallsplanerna regleras vidare i  Kungörelser med föreskrifter om innehållet i
kommunal avfallsplan; SNFS 1991:3 och i den nya renhållningsförordningen
(1998:902). Avfallsplanen ska innehålla olika typer av avfall; hushållsavfall, park-
och trädgård, bygg- och rivning etc. Hur ska detta insamlas, transporteras,
behandlas och slutligt omhändertas? I avfallsplanen ska man redovisa åtgärder
som kommunen avser vidta för att avfallet ska tas omhand på resurs- och
miljöadekvat sätt och vilka de förväntade resultaten är.

3.1.1.2 Utvidgat ansvar

Som huvudregel har kommunen inte bortskaffningsskyldighet eller
behandlingsansvar för annat avfall än hushållsavfall. Regeringen kan dock besluta
att utvidga kommuners ansvar för bortforsling och omhändertagande till att
omfatta även andra typer av avfall än hushållsavfall. Detta framgår av MB 15:10.

                                                
63 Prop 1997/98:45 del 2 s 194.
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En motsvarande reglering fanns i RL, men då omfattade den även en möjlighet för
myndigheter att i föreskrifter ålägga kommuner utvidgat ansvar. Detta har nu tagits
bort. En förutsättning för ett vidgat ansvar är att det är nödvändigt av miljö- eller
hälsoskäl. Möjligheten till utvidgning begränsas i andra stycket till att inte kunna
avse sådant avfall som omfattas av reglerna för producentansvar. Motsvarande
undantag finns i 8 §, där kommunens skyldighet att omhänderta hushållsavfall
regleras.64

Kommunerna har en möjlighet att utvidga sitt eget ansvar på avfallsområdet till att
omfatta även annat avfall än hushållsavfall i 15:10 3st. Utvidgningen av ansvaret
accepteras på samma grunder som regeringens utvidgning: om det är motiverat av
miljö- eller hälsoskäl. Undantag görs även här för avfall som omfattas av regler
om producentansvar. Kommunerna ges också befogenheter att utfärda vidare
föreskrifter.

3.1.1.3    Gränser för den kommunala renhållningsskyldigheten

Hur långt sträcker sig egentligen den kommunala renhållningsskyldigheten?
Kommunen är enligt MB 15:17 skyldig att transportera bort även sådant
hushållsavfall som inte anges i renhållningsordningen. Denna skyldighet är dock
inte ovillkorlig. Omhändertagande ska inte ske i den mån det är oskäligt med
hänsyn till omständigheterna. Så kan fallet vara till exempel om hushållsavfall ska
hämtas på ett ställe som är ovanligt svårt att nå.65 Kommunens
renhållningsskyldighet kan på så vis ses som att i första hand avse hushållsavfall
som angivits i kommunens renhållningsordning. I andra hand avses även annat
hushållsavfall, såtillvida det inte anses oskäligt.

Kommunen ges inte något generellt ansvar för omhändertagande av andra former
av avfall än hushållsavfall. Å andra sidan kan kommunens ansvar utvidgas av
regeringen, eller av kommunen själv. Där begränsar bara reglerna om
producentansvar. Kommunen kan på detta sätt utvidga sitt omhändertagande till
att omfatta allt utom däck, förpackningar, bilar och returpapper.

3.1.2 Finansiering

Kommunens skyldighet att omhänderta avfall går inte så långt att den innebär ett
åtagande av det fulla betalningsansvaret. Finansieringen av kommunens
verksamhet ska ske genom avgifter från berörda företag och hushåll. Detta
regleras vidare i 27 kap 4 § MB.

Renhållningsavgiften är en avgift för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som enligt MB eller dess förordningar ska skötas av

                                                
64 Prop 1997/98:45 del 2 s 190 f.
65 Ibid s 193.
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kommunen. Kommunerna får meddela föreskrifter om renhållningsavgiften. Denna
reglering avser främst enskilda och hushållsavfall. En motsvarande skyldighet för
producenter finns i 27 kap 7§. Enligt denna kan regeringen, myndigheter eller
kommun meddela föreskrifter om att producenter ska betala avgifter för den
kommunala avfallshanteringen. Det gäller även för omhändertagande av sådant
avfall som omfattas av regleringen om producentansvar.  Den avgiften ska även
avse kostnader för information om hanteringen.

3.2 Särskilt ansvar vid särskilda former av avfall

Det finns särskilda typer av avfall som ger upphov till behov av särskilt
omhändertagande och därför regleras för sig. I sådana fall har man ibland funnit
det lämpligt att lägga visst ansvar för omhändertagande på det offentliga, det vill
säga på kommunerna.

3.2.1 Farligt avfall

Om farligt avfall ingår som beståndsdel i hushållsavfall, ska det ändå anses som
hushållsavfall. Därför faller farligt hushållsavfall under den kommunala
renhållningsskyldigheten enligt 3 § i förordningen (1996:971) om farligt avfall. För
annat farligt avfall regleras hanteringen i denna förordning. I 22 § anges att farligt
avfall endast får mellanlagras, återvinnas eller bortskaffas yrkesmässigt av den
som har särskilt tillstånd. Det kan ges till den som har förutsättningar att ta hand
om avfallet på ett tillfredsställande sätt, 25 §. Någon skillnad mellan företag och
kommuner har inte gjorts. Kommuner kan hantera farligt avfall i den mån den har
tillstånd för detta, men någon skyldighet att ha sådant tillstånd eller uppfylla villkor
för detta finns inte. Det offentliga åläggs alltså inte någon generell skyldighet att ta
hand om farligt avfall. Kommuner kan åläggas ansvar för insamlande och
omhändertagande för vissa, specifika typer av avfall. I så fall anges detta särskilt i
lag eller förordning.

Det är tänkbart att det uppstår farligt avfall som inte spontant tas omhand. Farligt
avfall som utgör hushållsavfall är inte problematiskt, eftersom det omfattas av den
kommunala renhållningsskyldigheten. Det finns även regleringar om
omhändertagande av vissa former av farligt avfall som styr omhändertagandet till
kommunen och regler om  producentansvar som styr omhändertagandet till
producenten. Men om någon form av avfall faller utanför dessa regelverk? Man
kan hävda att ansvaret i sista hand då åvilar kommunen. De har ansvar för att en
fungerande planering finns. När luckor i planeringen uppträder är det kommunens
ansvar att se till att dessa fylls ut. Kan inte avtal träffas med en entreprenör inom
eller utom kommunen, får förmodas att, genom regeringens styrning eller på eget
initiativ, den kommunala avfallshanteringen ser till att den är förmögen att ta hand
om det farliga avfallet på ett tillfredsställande sätt.
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3.2.1.1 Batterier

Batterier är ett avfallsslag för vilket man funnit det lämpligt att ålägga kommunerna
ett särskilt ansvar för omhändertagandet. Det regleras i förordningen (1997:645)
om batterier. Syftet med förordningen är att förhindra utsläpp av kadmium,
kvicksilver och bly från batterier. Kommunerna får ansvar för att samla in
kasserade batterier och tillhandahålla lämplig insamlingssystem. Inledningsvis får
miljöfarliga batterier ej ingå i eller förvaras med annat avfall, 7 §. Batterier ska
samlas in av kommunen, som åläggs att tillhandahålla lämpliga insamlingssystem.
Batterierna kan även samlas in av den som yrkesmässigt överlåter eller saluför
batterier. De kasserade batterierna som tagits emot av den som säljer batterier
ska lämnas in till kommunens återvinningssystem, 8§. Enligt 9§ ska kommunen
sortera och transportera bort kasserade batterier. Miljöfarliga batterier ska
transporteras till en anläggning för bortskaffande eller återanvändande av
kvicksilver, kadmium eller bly. Även varor som innehåller miljöfarliga batterier ska
lämnas tillbaka till den som överlåter varan yrkesmässigt, 12§. Därifrån ska den
av honom transporteras till den plats kommunen anvisar i renhållningsordningen,
det vill säga en anläggning för bortskaffande eller återanvändande av kvicksilver,
kadmium eller bly. Den som tillverkar eller importerar miljöfarliga batterier skall
också lämna uppgifter om de batterier som importerats eller överlåtits till NVV.
Detsamma gäller för varor med inbyggda batterier. Den uppgiftsskyldige ska
betala en avgift som täcker kostnaderna för bland annat bortskaffande och
återvinning, nödvändig informationsspridning och den kommunala sorteringen av
batterier.

Man har konstaterat att särskilda risker är förenade med omhändertagandet av
använda batterier.  För att det inte ska uppstå några luckor i den kommunala
planeringen och för att kunna vara säker på att varje kommun har ett fungerande
omhändertagande, har man reglerat något som annars skulle falla under det
kommunala planeringsansvaret. De risker som är förenade med batteriers
omhändertagande har gjort att man vill vara säker på att det finns ett fungerande
system för dess omhändertagande.

3.2.1.2 Kylmöbler

Gamla kylmöbler innehåller freoner, och kräver därför särskilda hänsyn vid
hantering och omhändertagande. Hanteringen styrs av rådets förordning (eg) nr
30 93/94 av den 15 december 1994 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Enligt 9 § i renhållningsförordningen ansvarar kommunen för all transport av
kasserade kylskåp och frysar. De omhändertagna kylmöblerna ska förvaras och
hanteras skilt från annat avfall.66

                                                
66 Hanteringen av gamla kylmöbler styrs vidare i förordningen (1995:636) om ämnen som
bryter ned ozonskiktet och SNFS (1992:16) om kylanläggningar och värmepumpar
innehållabde CFC, HCF och HFC (”köldmediekungörelsen”), ändrad i SNFS (1997:2).
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3.2.2 Renhållning på allmän plats

Renhållning på allmän plats är kommunens ansvar enligt lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, som innehåller
bestämmelser motsvarande den tidigare gällande regleringen i 18-20 §§ RL.
Kommunen ansvarar som tidigare för renhållningen på allmänna platser och
områden där allmänheten vistas. Man avser då sådana platser som omfattas av
detaljplan eller där allmänheten har tillträde. Skyldigheten innebär att kommunen
ska se till att sophantering, snöröjning och annat sådant fungerar. Kvartersmark
undantas från det kommunala ansvaret; här ges i stället fastighetsägaren ansvar för
att avfall samlas ihop och transporteras bort, att snö  och trädgårdsavfall röjs bort
och så vidare. Ansvaret för borttransport av avfall från en fastighet sträcker sig
dock inte längre än till kommunens skyldighet att se till att det finns ett fungerande
system för att samla in och ta hand om hushållsavfall. Lagen förtydligas i
förordningen (1998:929) om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning.

3.3 Kommunens ansvar som konsument

En viktig del i planerandet av omhändertagandet av avfall aktualiseras redan innan
avfallet egentligen uppstått. Av central betydelse är just förebyggande av
uppkomsten av avfall. Kommunen har ett ansvar som konsument; ett ansvar i
tidigare led. Genom att undvika förpackningar kan man undvika uppkomsten av
förpackningsavfall. Genom att undvika produkter med inneboende miljörisker kan
man undvika uppkomsten av farligt avfall. Denna typ av förebyggande styrning
uppmärksammas alltmer. Ett exempel är miljökrav vid offentlig upphandling.

Offentlig upphandling regleras i lagen om offentlig upphandling, LOU. Lagen ger
den offentliga sektorn möjligheter att ställa miljökrav vid upphandling.  En
förutsättning är att de inte innebär en godtycklig diskriminering eller ett förtäckt
importhinder. Lagen tillämpas av stat, kommuner, landsting och myndigheter när
de handlar något som bekostas av skattemedel.67  Naturvårdsverket,
Kemikalieinspektionen och Nämnden för offentlig upphandling har utformat
vägledningar för hur en offentlig upphandling med miljöhänsyn ska gå till. Krav
man kan ställa kan vara till exempel att varan ska ha en lång livslängd, kunna
återanvändas eller återvinnas, ge så lite avfall som möjligt eller inte innehålla farliga
komponenter.68 Certifieringar som ISO 14001 och EMAS kan också hjälpa till.
Någon mer detaljerad styrning för hur en offentlig upphandling med miljöhänsyn
ska gå till finns inte. Det anses dock betydelsefullt att miljöfrågorna får större

                                                
67 SOU 1996:23 s 17 ff.
68 Ibid s 40.
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genomslag i konsumentsammanhang. Där är även kommunen som konsument en
viktig aktör.69

3.4 Varför läggs ansvar på kommunerna?

Det främsta skälet att kommunerna åläggs ett ansvar för omhändertagande av
hushållsavfall är att det är en praktisk lösning. Genom en enkel reglering kan man
se till att avfallet verkligen transporteras bort och tas omhand. Kommunernas
ansvar för hushållsavfall har funnits länge och fungerat väl; i alla fall med avseende
på insamlandet och bortforslandet. När man finner att omhändertagandet är
förenat med särskilda risker, kan man även reglera hur det kommunala
omhändertagandet ska gå till. Så är exempelvis fallet med batterier.

Kan kommunerna hantera sitt ansvar? Har de tillräckliga medel för att försäkra att
de har medel och kunskap att ta hand om avfallet på ett miljömässigt acceptabelt
sätt? Här krävs att man har en riktigt styrning av politiker så inte miljöintressen får
stå tillbaka till förmån för andra, kortsiktiga intressen. Tanken är dessutom att
avfallsmarknaden i princip ska vara fri; avfall är en vara och omfattas av reglerna
om fri rörlighet. Vid fri konkurrens måste det dock tillförsäkras lokala eller
regionala åtgärder för bortskaffning i problemområden. Att ge kommunen ett
yttersta ansvar för omhändertagandet är ett sätt att se till att det verkligen sker.
Sedan är det en annan sak att se till att kommunernas omhändertagande baseras
på principen som säkrar återanvändning eller materialåtervinning, är icke-
diskriminerande och respekterar reglerna för fri konkurrens. I den
gemenskapsrättsliga avfallsregleringen slås det fast att medlemsstaterna är
skyldiga att samarbeta för att säkra väl fungerande infrastrukturer för avfalls
bortskaffande. Man ska möjliggöra bortskaffande av avfall på en av de närmaste
anläggningarna, med användande av de bästa metoderna och tekniken för att
säkra en hög skyddsnivå för miljö och hälsa. Ansvaret hamnar då ytterst på det
offentliga. Men gemenskapens avfallsreglering ska bekostas av producenten,
”förorenaren”. Marknadskrafter, offentliga regler och olika former av avgifter kan
användas som led i säkring av detta.70 Det faktiska omhändertagandeansvaret ska
inte blandas ihop med det ekonomiska ansvaret.

                                                
69 SOU 1996:108 s 11 ff.
70 Basse: Affaldslovgivningen s 191 ff.
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4 Producenternas ansvar

I RL gavs kommunerna hela ansvaret för insamling och omhändertagande av
hushållsavfall och även annat avfall som regeringen föreskrivit. Regeringen slog
redan 1975 fast principen om producenters ansvar för avfallshanteringen71, men
någon faktisk förskjutning av ansvar från kommun till producenter skedde inte
förrän i och med kretsloppspropositionen72 och den lagstiftning om
producentansvar som antogs 1993.

Stora miljöproblem härrör från uttjänta produkter och restmaterial. Ett sätt att
komma till rätta med dessa problem är att minska avfallsmängden och att minska
graden av farlighet på det avfall man inte kan undkomma. Grundläggande
målsättningar i kretsloppspropositionen är, som tidigare nämnts, att skapa ett
samhälle byggt på kretsloppsprincipen, där man både hushållar med naturresurser
och begränsar avfallsmängden genom att försöka vända på den materialström
som nu går från råvaror via produkter till avfall. I stället vill man återanvända de
naturresurser man redan tagit i bruk. Genom att återanvända varor och material i
ett kretslopp kan man både minska mängden av uppkommet avfall och förbättra
hushållning av resurser.

Idén att ge producenterna ökat ansvar för det avfall de indirekt orsakar genom att
sätta sina produkter, det blivande avfallet, på marknaden, är central i
kretsloppskonceptet. Producenterna har kontroll över tillverkningsprocessen. I
denna kan de påverka vilken karaktär den uttjänta varan så småningom kommer
att ha som avfall. Redan i produktionen kan man förebygga problem som kan
komma att uppstå vid omhändertagandet. Mycket av arbetet skulle då kunna
inriktas på förebyggande av framtida miljöproblem stället för att försöka åtgärda
de problem som redan uppstått.73

Att den som orsakar ett miljöproblem ska bära det ekonomiska ansvaret framgår
av polluter pays-principen. Producenten är den som tjänar på en vara och borde
följaktligen vara den som bär kostnaderna för dess omhändertagande. En
förutsättning är att varupriserna återger den verkliga kostnaden, inbegripet
kostnader för omhändertagande. En sådan prissättning är i sin tur upp till
producenterna. Om produkter förenade med stora miljörisker skulle bli dyrare,
skulle även konsumtionsmönstren påverkas och behoven av bättre
miljöanpassade produkter bli än mer uppenbara; även för producenterna. Att
flytta ansvar för omhändertagande till producenterna är således en metod man
fäster stora förväntningar till. Tanken återfinns i såväl Agenda 21 som i en mängd

                                                
71 Prop 1975:32, bet. 1975:JoU10, rskr. 1975:161.
72 Prop 1992/93:180 om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling,
bet.1992/93:JoU14, rskr. 1992/93:344.
73 Prop 1997/98:45 s 424 ff.
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gemenskapsrättsliga dokument. Exempelvis formuleras producenternas ansvar i
art 15 i rådets direktiv 91/156/EEG (förpackningsdirektivet):

” I enlighet med principen ”förorenaren betalar” skall kostnaden för
bortskaffande av avfall belasta
- den innehavare som låter en insamlare eller ett företag som avses i

artikel 9 hantera avfallet, och/eller
- de tidigare innehavarna eller tillverkaren av den produkt från vilken

avfallet härrör.”74

När man ger producenter ett sådant ansvar är det nödvändigt att ta ställning till
vissa problem. Det första är att urskilja vem det egentligen är som ska åläggas
ansvaret. Vem åsyftas egentligen med begreppet producent?
Gränsdragningsproblem aktualiseras i förhållande till importörer, försäljare etc.
Det andra är på vilket sätt man kan skapa effektiva system för hur de ska kunna
bidra till upprensning och återställande. I detta  kapitel är tanken att se vem
producentbegreppet avser, och visa i vilken utsträckning och på vilket sätt svensk
rätt lägger ansvaret för avfalls bortskaffande på ett miljömässigt acceptabelt sätt
på producenten.

4.1 Vem är producent?

För att utkräva ansvar av producenter är det nödvändigt att fastställa vem det är
som är producent och således ansvarig. Det finns flera olika exempel på
producentdefinition beroende på vad man önskar uppnå med regleringen. I EG:s
avfallsdirektiv finns en definition av en avfallsproducent som den som bedriver en
verksamhet som ger upphov till avfall och den som genom förbehandling,
blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.75 Detta
producentbegrepp är lämpligt när man diskuterar avfallsfrågor ur ett mer generellt
perspektiv. För att ett kretslopp för en vara ska vara möjligt att åstadkomma
genom producentansvar, har man dock ansett att en producentdefinition måste
omfatta mer än bara produktions- och råvarustadiet. Ansvaret måste omfatta hela
varans livscykel, det vill säga även omfatta försäljnings- och avfallsleden.

I miljöbalken återfinns en definition i MB 15:4:

”Med producent avses
1. den som yrkesmässigt tillverkar, för in i Sverige eller säljer en vara eller

en förpackning, eller
2. den som I sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver

särskilda åtgärder av renhållnings eller miljöskäl.”

                                                
74 Art 9 avser företag som bortskaffar eller återvinner avfall.
75 Dir 91/156/EEG art 1 (b).
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Producentdefinitionen omfattar alltså förutom producenter och importörer hela
kedjan av försäljare. Producent av förpackningar som tillverkas i Sverige är den
som tillverkar förpackningsmaterial, förpackningar eller den som för försäljning
förpackar eller innehar en vara. Andra punkten avser exempelvis processavfall
och bygg- och rivningsavfall. Hela denna personkrets kan alltså vara aktuell när
det gäller att identifiera producenten för en vara och som en konsekvens göra
denna ansvarig för omhändertagandet. Fördelningen av ansvar mellan olika
producentled ska bestämmas vidare i föreskrifter som meddelas med stöd av
15:6 MB om producentansvar. Då vet man bättre vilka förutsättningar som råder
och kan därför bättre bestämma vem som bör vara producent i det aktuella fallet.

4.2 Producentansvar

Idén med producentansvar kan sägas ha fått sitt genomslag i
Kretsloppspropositionen. Man vill uppnå ett resurssnålare samhälle och en mer
miljöanpassad varuproduktion. När det gäller att minska avfallet och öka
återvinningen av varor och förpackningar ansågs producenterna spela en viktig
roll. Det långsiktiga syftet med producentansvar är att det ska leda till en mer
miljöanpassad produktutveckling, bättre användande av restprodukter och
minimal deponering. Reglerna om producentansvar kan styra producenterna mot
en bättre produktion av varor; mer resurssnål och redan på produktionsstadiet
beaktande hur varan sedan ska tas omhand. Reglerna är även tydligt
ansvarsfördelande på så vis att det inte råder något tvivel om vem som ska ta
omhand en vara som regleras på detta vis (när man väl tagit ställning till vem som
är producent). Producentansvaret lägger även kostnaden för att ta omhand en viss
typ av avfall på den som har gjort varan till att börja med; den som skapat
problemet. Polluter pays-principen kan definieras på flera sätt, men hur som helst
borde den vara förenlig med producentansvarstanken. Till producentansvaret kan
miljösanktionsavgifter kopplas enligt MB.

4.2.1 Den rättsliga regleringen

I MB finns reglerna om producentansvar i 15 kap 6 och 7 §§. Producentansvar i
allmänhet regleras i 6 §:

” Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om skyldighet för producenter att se till att avfall samlas eller
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som
kan krävas för en hälso- och miljömässigt godtagbar avfallshantering.
Sådana föreskrifter får meddelas i fråga om avfallet av de varor eller
förpackningar som producenterna tillverkar, för in till Sverige eller säljer
och avfallet från sådan verksamhet som de bedriver.”
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Regeringen eller en myndighet får alltså föreskriva om producentansvar. Någon
sådan reglering sker alltså inte vidare i lag. Vad man föreskriver om är en
skyldighet för producenten att se till att avfallet från varor eller förpackningar de
tillverkat, importerat eller sålt samlas in, transporteras bort, återanvänds, återvinns
eller bortskaffas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart. Avfall från
verksamhet, som bygg- eller processavfall, omfattas på samma sätt av
producentansvaret.

Ansvaret som föreskrivs är alltså dels ett fysiskt ansvar för omhändertagandet i
form av borttransport, återvinning, återanvändning eller bortskaffning. Dels avser
det ett ekonomiskt ansvar som följer i anslutning av det  fysiska och är en
konsekvens av, eller åtminstone förenlig med, polluter pays-principen. Ansvaret
kan inskränkas till att avse endast en del av återvinningsprocessen. Kommunen
kan inte tillskrivs ansvar för något av detta enligt den kommunala
renhållningsskyldigheten eller genom utvidgat ansvar enligt MB 15:10.

Producenterna har bildat materialbolag som administrerar insamling och
återvinning. Exempel på sådana är Svensk Glasåtervinning AB, Svensk
Kartongåtervinning AB, Plastkretsen AB och Svensk Däckåtervinning AB. Det är
viktigt att betona att ansvaret för insamling och omhändertagandet ändå ligger
kvar hos producenten, som allstå svarar för materialbolagens funktion. Ansvaret
för omhändertagandet kan inte flyttas över på producenten.76

Enligt detta bemyndigande kan regeringen alltså införa producentansvar successivt
på olika områden där man finner det lämpligt och praktiskt genomförbart. Hittills
har man gjort det för returpapper, däck, förpackningar och bilar. Man kan också
föreskriva om hur vissa typer av avfall ska tas omhand, exempelvis genom att
föreskriva hur stor del som ska återanvändas respektive återvinnas.

4.2.1.1 Returpapper

Returpappers omhändertagande regleras i förordningen (1994:1205) om
producentansvar för returpapper. Syftet med förordningen är att få producenterna
att ansvara för att de tidningar som konsumerats i avsevärd utsträckning samlas in
som returpapper och materialåtervinns eller tas omhand på ett annat miljömässigt
acceptabelt sätt.77

Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar papper
avsedda för tidningsproduktion, trycker eller låter trycka tidningar eller importerar
tidningar för distribution i Sverige. Ansvaret som avses är en skyldighet att samla
in och ta hand om returpapper, det vill säga avfall av tidningar och därmed

                                                
76 Prop 1997/98:45 del 1 s 427.
77 75% av de tidningar som konsumeras i Sverige ska tas omhand år 2000, 1§ 2st
förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper.
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jämställt material. Då avses reklam, telefonkataloger och liknande
pappersprodukter. Producentens ansvar innebär att denne ska se till att det finns
insamlingssystem till buds, som underlättar för hushåll och andra att skilja
returpapper från annat avfall och gör det möjligt att samla in avfallet. Det ska ske i
samråd med kommunerna. Producenterna ska även se till att materialet tas
omhand på ett miljömässigt godtagbart sätt. Den åläggs en upplysningsskyldighet i
förhållande till tillsynsmyndigheten, Naturvårdsverket, som även kan meddela
vidare föreskrifter om hur insamlingen och omhändertagandet ska gå till.

4.2.1.2 Däck

Förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck ålägger producenten att
ta hand om uttjänta däck på ett miljömässigt godtagbart sätt. Producent är den
som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck. Även den som handlar
med fordon med däck anses som producent, så länge förordningen (1997:788)
om producentansvar för bilar inte ska tillämpas i stället. Med däck avses däck för
personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, traktorer, terrängfordon,
motorredskap, släpfordon och efterfordon.

Producenten är skyldig att ta emot däck som är uppslitna och se till att de
återanvänds, återvinns, energiutvinns eller tas omhand på något annat miljömässigt
accepterat sätt. Man har en upplysningsskyldighet vad gäller insamling och
omhändertagande gentemot NVV, som kan meddela ytterligare föreskrifter.

4.2.1.3 Bilar

Producentbegreppet i förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar
omfattar den som yrkesmässigt tillverkar bilar i eller för in bilar till Sverige. Bakom
förordningen finns propositionen 1995/96:174 om producentansvar för bilar.
Förordningen syftar till att styra producenter till att ta tillbaka och på ett
miljömässigt godtagbart sätt återvinna och återanvända materialet i uttjänta bilar.78

Producentansvaret omfattar alla som yrkesmässigt tillverkar bilar i eller importerar
bilar till Sverige. Försäljarledet omfattas alltså inte. Man har inte heller låtit
ansvaret omfatta en skyldighet att omhänderta bilar av samma märke man inte
själv tillverkat eller importerat. Om bilen tillverkats av någon som försvunnit från
marknaden ska den tas omhand enligt reglerna bilskrotningslagstiftningen.
Producenten är skyldig att ta emot uttjänta bilar av egen tillverkning eller import
som lämnas in till dem för skrotning. Ansvaret avser bilar som väger högst 3500
kg. Omhändertagandet ska ske utan ersättning. Undantag görs dock om bilen
saknar alla delar som har något värde, som motor eller växellåda, eller om den
innehåller en massa delar från andra bilar som är svåra att återvinna. Då kan en
viss ersättning bli aktuell. Bilen kan ha ett ekonomiskt värde. För att bibehålla
                                                
78 Prop 1995/96:174  s 7 f.
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konkurrensen på marknaden för reservdelar och material är det viktigt att
producenten inte har ensamrätt till de uttjänta bilarna. Möjligheten att lämna bilen
till en auktoriserad skrotare kvarstår.79

Producenten har en skyldighet att lokalisera omhändertagandet till en plats som är
lättillgänglig för allmänheten. Producenten är också skyldig att redogöra för bilens
innehåll och ge instruktioner för dess demontering. En sådan information är
nödvändig för de bilskrotar som sedan ska skrota bilen. När bilen sedan skrotats
enligt bilskrotningslagen ska producenten se till att material och komponenter i
första hand återvinns (när detta är miljömässigt motiverat). Annars ges materiell
återvinning företräde framför energiutvinning. Målsättningen är att 85% ska tas
omhand på detta vis år 2002 och 95% år 2015. Producenten är
upplysningsskyldig gentemot NVV, som kan meddela vidare föreskrifter om
producentansvaret.   

4.2.1.4 Förpackningar

Producentansvar för förpackningar skiljer sig från de andra formerna för
producentansvar eftersom det grundar sig på ett EG-direktiv; rådets direktiv
94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall.
Enligt detta ska medlemsstaterna säkra att endast förpackningar förenliga med
villkor som sätts upp i direktivet finns på marknaden. Kraven i direktivet hör
samman med förpackningarnas sammansättning, återvändbarhet och
återvinningsbarhet. I MB har en reglering förts in i 15 kap 7 §, där det anges att
föreskrifter om producentansvar även får avse krav på förpackningars
sammansättning, återanvändande och återvinningsbarhet, krav på märkning och
uppgiftsskyldighet vad gäller förpackningens inneboende miljörisker och annat
som kan tänkas vara av betydelse för producentansvaret. Avsikten är att på detta
vis tillgodose de krav på anpassningar av svensk rätt som förpackningsdirektivet
innebär.

Ansvaret regleras vidare i förordningen (1997:185) om producentansvar för
förpackningar. Syftet med denna förordning är att framställningen av
förpackningar ska ske på ett sätt som låter volym och vikt begränsas till den nivå
som krävs för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå. De ska kunna
återanvändas eller återvinnas så inverkan på miljön begränsas och framställningen
av förpackningar ska påverkas så att utsläpp minimeras när de deponeras eller
bränns.

Tillämpningen av förordningen om producentansvar för förpackningar begränsas
vid två typer av förpackningar; aluminiumburkar och PET-flaskor. De regleras i
stället i lagen (1982:349) om återanvändning av dryckesförpackningar av
aluminium respektive lagen (1991:336) om vissa dryckesförpackningar. I

                                                
79 Ibid s 16 ff.
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förordningen om producentansvar för förpackningar finns dock målsättningar om
hur stor andel av dessa förpackningar som ska samlas in och hur stor del av de
insamlade förpackningarna som ska materialåtervinnas. Dessa gäller även för
aluminiumförpackningar och PET-flaskor.

En annan avgränsning görs mot förpackningar som på grund av någon
beståndsdel även omfattas av förordningen (1996:971) om farligt avfall. De ska ej
insamlas, sorteras eller transporteras på det sätt som anges i förordningen om
producentansvar för förpackningar, utan i stället samlas in, sorteras och
transporteras enligt förordningen om farligt avfall. När detta är gjort har
producenten ansvar för det fortsatta omhändertagandet.

Producent är den som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer
förpackningar eller varor inneslutna i förpackningar. Förpackningar avser allt som
är avsett för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera varor. Man
begränsar sig dock till sådana varor som riktar sig till konsumenter.
Förpackningar som innehåller förpackningar som innehåller varor omfattas
således, men inte containrar för transport av varor.

Producenten ansvarar för att det finns lämpliga insamlingssystem att tillgå. I detta
ska producenten samråda med kommunen. Hushåll ska informeras om
möjligheter till sortering, insamling och borttransport av använda förpackningar.
Man ska även informera om innebörden av märkningssystem för förpackningar.
Producenten ska se till att förpackningarna transporteras bort och återanvänds,
återvinns eller tas omhand på annat miljömässigt godtagbart sätt. I första hand ska
de återanvändas, vilket innebär att de måste redan på produktionsstadiet vara
konstruerade för att återanvändas. Någon annan än producenten eller den som
anlitats av producenten får inte befatta sig med transporten av förpackningarna.
Förordningen slår fast mål för hur stor del av förpackningarna som ska tas
omhand och hur mycket som ska återvinnas eller återanvändas. Dessa mål ska
sedan producenten leva upp till. Den som omhändertar förpackningar enligt
förordningen har uppgiftsskyldighet gentemot NVV, som även kan meddela
vidare föreskrifter. Insamlingssystemet för förpackningar finansieras via en avgift
på förpackningarna. Materialbolagen för plast, metall, kartong och wellpapp har
bildat ett särskilt dotterbolag, REPA-registret, som administrerar avgifterna.

4.2.2 Andra former av ansvar för producenten

Producenten ansvarar för bortforsling och behandling av avfall som inte omfattas
av den kommunala renhållningsplikten. Producenten ansvarar alltså för det avfall
som produceras i dennes verksamhet. Vilket avfall som avses, och vad som ska
göras med det, framgår av de kommunala avfallsplanerna. Kommunens ansvar
kan vidgas genom MB 15:10 till att avse även dessa typer av avfall.
Producenternas kvardröjande ansvar (ekonomiskt, sortering etc) framgår då av
avfallsplanen eller i tillståndet för verksamheten. Producenten är skyldig att
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informera kommunen om dess avfall, så kommunen kan upprätta adekvata
avfallsplaner.

Vid sidan av regleringen om producentansvar i MB 15:6-7 och de förordningar
som meddelats med stöd av dessa, kan även ansvar för producenterna läsas ur de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. Här är då substitutionsprincipen i 2:6 av störst
vikt. Sådana kemikalier ska bytas ut, som kan ersättas med mindre farliga,
likvärdiga och inte orimligt mycket dyrare. Substitutionsprincipen, som kommer
från LKP, avser alltså bara kemiska produkter eller varor. Tillverkningsmetoder,
tekniska produkter och liknande omfattas inte.

4.2.3 En utvidgning av producentansvaret?

Producentansvaret är, som tidigare beskrivits, en central del i  kretsloppstanken.
För att åstadkomma ett hållbart samhälle anser man att ytterligare ansvar bör
läggas på producenterna. Hur ska då detta åstadkommas? Ska man använda sig
av ett frivilligt, förordningsreglerat eller generellt producentansvar?

I stället för att skriva ny lagstiftning eller nya förordningar om producentansvar har
man valt att anpassa de gällande förordningarna om producentansvar till MB.
Några stora materiella nyheter om producentansvar finns inte i MB:s reglering.
Redan i lagstiftningen i RL 1993 etableras ett system med bemyndigande för
regeringen att föreskriva om producentansvar. Det innebär att den kan meddela
föreskrifter om producenters ansvar för att avfallet från de varor eller
förpackningar de tillverkat, importerat eller sålt fraktas bort, återanvänds,
återvinns eller tas omhand på ett adekvat sätt. Man har med stöd i bemyndigandet
beslutat om producentansvar för returpapper, däck, förpackningar och bilar. Man
bereder också frågan om producentansvar för elektriska och elektroniska
produkter; ett produktområde där farliga ämnen i stor utsträckning ingår.

I ”Producentansvar för avfall”80 framförde Kretsloppsdelegationen idén om
generella regler om producentansvar. Tanken var att alla varor (och således alla
producenter) skulle omfattas. För ett sådant ansvar krävs ändringar i MB. Man
diskuterade möjligheten att införa ett generellt producentansvar i en ny,
sammanhängande lagstiftning. Dessa tankegångar var naturligtvis kända för
miljöbalksutredningen. Den ansåg dock att tekniken med bemyndigande och
förordningar inte kunnat utvärderas på ett tillfredsställande sätt eftersom den bara
varit i bruk ett par år. Det var för tidigt att se vad regleringen skulle kunna få för
effekter. Därför avstod man från såväl ett generellt producentansvar som ett
vidgande av det gällande ansvaret.

Regeringen betonar vikten av att styra ”från enbart traditionell renhållning
mot former som mera överlåter åt producenterna att utforma rationella och

                                                
80 Ds 1992:59.
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miljömässiga lösningar på avfallsfrågorna och där åtgärderna för att
minska avfallsmängden och avfallets farlighet kan sättas in redan vid
produktionen av varorna.”81 Ambitionen är att fler regler av samma sort ska
tillkomma. I stället för att införa ett generellt ansvar vill man utvidga
producentansvaret till att omfatta fler områden. Kretsloppsdelegationen har
föreslagit producentansvar i byggsektorn och för elektriska och elektroniska
produkter.82 Det stämmer överens med regeringens önskan att skärpa
producentansvaret i syfte att stärka kretsloppsprincipen i avfallshanteringen och
att öka återvinning och återanvändning av ämnen och material för att därigenom
skapa förutsättningar för en bättre resurshushållning. Hur det ska gå till återfinns i
förordningarna. Där regleras vidare hur man har tänkt sig att utforma
producentansvaret.

4.3   Andra former av styrning av producenten

MB:s allmänna hänsynsregler i 2 kap riktar sig även mot producenterna, och
deras verksamhet ska bedrivas med beaktande av dessa. Regler om förbud mot
dumpning och nedskräpning och dylikt gäller givetvis även producenter. Mot
producenter riktar sig även den uppgiftsskyldighet som finns i 16 §. Den innebär
en skyldighet för den som bedriver verksamhet att lämna sådana uppgifter till
kommunen som den behöver till underlag för renhållningsordningen.

4.4   Varför läggs ansvar på producenten?

Såväl effektivitets- som rättviseaspekter talar för en placering av ansvar för
omhändertagande hos producenten. Genom att på detta vis skapa incitament till
en mer miljövänlig produktion och mer miljövänliga produkter kan man styra hela
avfallscykeln. Således är producentansvar för avfall en effektiv reglering för att
åstadkomma mindre, mindre farligt och mer återanvändnings- eller
återvinningsbart avfall. Producentansvar fördelar även det ekonomiska ansvaret
för avfallet på ett tydligt sätt. Producenten är från början medveten om att
kostnaderna för omhändertagandet måste vara inbegripet i varans pris. Det
uppstår inte några otydligheter om betalningsansvaret när reglerna om
producentansvar fungerar som tänkt.

Det ekonomiska ansvaret fördelas även i enlighet med polluter pays-principen.
Kostnaderna för skadan bärs av den som dragit nytta av det som åstadkommit
skadan. Polluter pays-principen återfinns såväl i gemenskapsrättsliga dokument
som i MB och dess förarbeten. Förutom att anses vara en effektiv
kostnadsfördelningsregel, har den kommit att utgöra en rättviseprincip – det

                                                
81 Prop 1997/98:45 s 420.
82 Prop 1996/97:50 s 46 f.
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upplevs som rättvist att den som orsakat miljökostnaden också ska bära
kostnaderna.

Skälen till ett utvidgat producentansvar är alltså omfattande och mångfacetterade.
Om producentansvaret sedan egentligen utvidgas i och med MB är en annan sak.
Argument för ett ökat producentansvar staplas på varandra i MB-propositionen
och andra dokument, men det samlade resultatet är ett ”vänta och se”. En samlad
lagstiftning om ett generellt producentansvar eller ens ett avsevärt mer omfattande
producentansvar för andra typer av avfall genom förordningar är mycket avlägset.
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5 Enskildas ansvar

Kommuner och producenter styrs till att ta hand om olika former av avfall. Men
hur är det med enskilda? Kan privatpersoner hantera sitt avfall hur som helst, eller
styrs även deras handlande? En särställning bland enskilda som adressater i
avfallsregleringen intar fastighetsägarna. De ges särskilt ansvar och särskilda
rättigheter avseende avfallet på eller från deras fastighet.

5.1 Fastighetsinnehavares ansvar och
rättigheter

En definition av fastighetsägare finns i MB 15 kap 5 §:

”Med fastighetsinnehavare avses i detta kapitel den som äger fastigheten
eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska
anses som fastighetsägare.”

Begreppet har knutits till 1:5 FtaxL där den speciella grupp av
nyttjanderättsinnehavare m fl som avses i renhållningslagen räknas upp.

Fastighetsägaren ansvarar för avfall från dennes fastighet som inte utgör
hushållsavfall eller omfattas av kommunens utvidgade kompetens. Enligt MB
15:18 har fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren inte rätt att
kompostera eller gräva ner eller på andra sätt återvinna eller bortskaffa avfall som
ska transporteras genom kommunens eller en producents försorg. Om man
strävar efter en kretsloppsanpassad avfallshantering blir frågan om komposters
varande naturligtvis symbolladdad; å ena sidan en metafor för kretsloppet, å
andra sidan ett potentiellt hot mot hälsa och miljö, och tvärt emot alla regler om
hur kommun eller producenter ska transportera bort och ta hand om avfall. Just
eftersom det är kommuner och producenter som ska ta hand om avfallet har
komposthanteringen hittills setts med oblida ögon. Man har dock kommit fram till
att enskilda måste ges större utrymme för att själva medelst komposter eller annat
ta hand om avfall på sin fastighet, under förutsättning att det sker på ett sätt som
inte kan leda till olägenhet från hälso- eller miljösynpunkt. På så vis hoppas man
kunna öka miljömedvetandet, bidra till att avfallsmängden minskar och därmed att
behovet av avfallstransporter minskar.83 Fastighetsägaren eller
nyttjanderättsinnehavaren är inte behörig att ta hand om sådant avfall som
kommunen eller producenten ska ta hand om. Men undantag görs i 18 § 2 st för
sådant som kan tas omhand på fastigheten, och då är det komposter som avses.
Hänsynsreglerna i 2 kap MB gäller; reglerna i 2 kap tar givetvis överhuvudtaget

                                                
83 Prop 1997/98:45 s 428 f.
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sikte på enskilda. All kompostering, eldning av trädgårdsavfall och vidare
avfallshantering av den enskilde ska ske i enlighet med dessa regler.

Ökat eget omhändertagande av avfall kan dock leda till att den kommunala
planeringen av avfalls omhändertagande försvåras och att förutsättningarna för
avgiftsfinansieringen förändras. För att begränsa sådana problem har man valt att
konstruera rätten till kompostering i 18 § som ett undantag till huvudregeln att man
ska lämna ifrån sig avfallet till kommunen eller den producent som har ansvar för
det. Något exempel på undantag från huvudregeln finns inte i MB. I stället har
man tänkt sig att kommuner ska ange förutsättningar för att enskilda ska tillåtas ta
hand om sitt avfall i renhållningsordningar (15:8 3st). Det är då tillåtet att ta hand
om sitt avfall genom att kompostera det eller på annat sätt, under förutsättning att
det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid sidan av
denna reglering finns dispensregeln i 18 §. Kommunen kan enligt detta lagrum
även ge dispens enligt tredje stycket för sådana undantag som egentligen borde
tagits upp i den kommunala renhållningsordningen enligt 8 §, men glömts bort eller
inte kunnat förutses. Fastighetsägaren kan söka tillstånd för komposter, även om
det egentligen inte krävs.

Fastighetsägarens skyldigheter vad gäller renhållning regleras även i lagen om
gaturenhållning och skyltning: fastighetsägaren ansvarar för det som är
kvartersmark. Där ska han hålla rent och snyggt på trottoarer, avlägsna föremål
som inte hör dit, röja snö och så vidare. Fastighetsägarens renhållningsansvar tar
vid där den kommunala renhållningsskyldigheten för allmänna markområden
slutar. Fastighetsägarens ansvar avgränsas även mot hyresgäster. Ansvarig för hur
avfallet hanteras inom fastigheten är den som ger upphov till att avfall
uppkommer.84

5.1.1 Skyldigheten att lämna ifrån sig avfall

Avfall är per definition något som är upptaget i en avfallsförteckning och dessutom
något som man vill eller är skyldig att lämna ifrån sig. Det följer alltså redan av
avfallsdefinitionen att man kan vara skyldig att lämna ifrån sig avfall. Skyldigheten
att lämna ifrån sig avfall kan vara problematisk i det att den kan komma i konflikt
med äganderätten i RF 2:18. Vad gör man om ägaren vill behålla något den är
skyldig lämna ifrån sig?85 Avgränsningen mellan exempelvis en kompost och avfall
kan bli problematisk. Är en kompost avfall? Det kan knappast vara medningen att
man ska vara skyldig göra sig av med en kompost. Problemet kan kringgås
genom att hävda att en kompost är något man vill ha och således inte kan anses
vara avfall.86  Men en kompost som inte sköts? Gränsdragningsproblem kan
aktualiseras.

                                                
84 Lunds kommuns renhållningsordning, 5§.
85 Prop 1997/98:45 del 1 s 426 ff.
86 Christensson s 34.
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Avfall ska tas omhand av kommunen på sätt som slagits fast i
renhållningsordningen. För den som lämnat ifrån sig avfallet kan dock ett
betalningsansvar gentemot kommunen uppstå. Den enskilde är skyldig att erlägga
avgifter för omhändertagandet. På så vis hamnar omhändertagandeansvaret, det
fysiska ansvaret, på kommunen och betalningsansvaret, det finansiella ansvaret
åtminstone indirekt på den enskilde.

5.2     Förbud mot nedskräpning och dumpning

Enskilda kan inte förfara med avfallet hur som helst. Vid sidan av regler om hur
avfall ska tas omhand finns vissa regler om vad man inte får göra med avfallet.
Dessa regler riktar sig inte mot enskilda specifikt, utan mot alla. Det är inte tillåtet
att skräpa ned utomhus, vare sig i naturen eller inom bebyggda områden.
Avfallsproducenter får inte sprida avfall omkring sig hur som helst, utan ska
förfara med det enligt vad som fastslås i de kommunala renhållningsordningarna
och avfallsplanerna. Enskilda hyresgäster har med grund i hyresförhållandet och
hyreslagen en skyldighet att förfara med avfallet på ett godtagbart sätt.87 En
fastighetsägare är skyldig att följa föreskrifter om avfallets hantering i den
kommunala avfallsplanen.

Dumpning av avfall i vatten regleras i en mängd internationella avtal. I
konventionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall
(Londonkonventionen 1972, SÖ 1974:8) förbjuds eller regleras dumpning av
särskilt angivna miljöfarliga ämnen. I 1992 års konvention om skydd av
Östersjöns marina miljö (Helsingforskonventionen), samt i konventionen som
skydd för den marina miljön i Nordostatlanten (Pariskonventionen) förbjuds
dumpning och förbränning av avfall till havs.

5.3       Finns en skyldighet att källsortera?

I dagens miljörättsliga arbete är det centralt att sträva efter återanvändning,
sparande på förpackningar och inte minst  källsortering. Källsortering är
grundläggande för att avfallet ska kunna tas omhand på ett önskvärt sätt;
återvinnas eller deponeras. Alternativet till källsortering är central sortering, vilket
skulle vara dyrare och medföra miljö- och hälsorisker.88

Några lagstadgade regler om enskildas skyldighet att källsortera finns inte.
Däremot finns det en möjlighet att föreskriva om källsortering i de kommunala
avfallsplanerna. Bemyndigande i MB 15:19 ger regering eller genom delegation
kommuner möjlighet att meddela föreskrifter om hur somligt avfall ska hanteras.
                                                
87 Hyreslagen: JB 12 kap 24,25 §§.
88 Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall, art 4, rådets direktiv 91/689/EEG
av den 18 mars 1991 om farligt avfall, art 2(2-4).
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Det ska då vara motiverat av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra
hälso- eller miljöskäl. Kommuner kan alltså i renhållningsordningar och
avfallsplaner ålägga enskilda en skyldighet att sortera avfallet. För att kommuner
ska kunna föreskriva om sortering krävs att syftet är att främja hushållning med
material, råvaror och energi så att ett kretslopp uppnås. Föreskrifter kan även
avse att ett visst avfallsslag ska hållas skilt från annat avfall under bortforslingen.
Genom föreskrifter kan återvinning och bortskaffning underlättas. Enligt 15:20
finns en likadant konstruerad möjlighet att meddela förbud mot deponering av
organiskt och brännbart avfall.

5.4       Den enskildes ansvar som konsument

Riksdagens miljömål är ”att sådana konsumtions- och produktionsmönster
utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en
långsiktigt hållbar utveckling”.89 För att uppnå ett sådant mönster måste
konsumentfrågornas vikt betonas ytterligare; man ska bättre ta tillvara
konsumenternas engagemang och verka för en entydig och tydlig
konsumentpolitik. Konsumentperspektivets grundläggande idé är att individerna
medvetet ska agera som konsumenter på en marknad och välja miljöanpassade
varor och tjänster. Enskilda kan alltså tillskrivas ett ansvar som konsumenter, då
de genom att styra sin konsumtion kan förebygga att avfall överhuvudtaget
uppstår, i stället för att så småningom ta omhand det avfall som uppstått. I
utredningar som ”Konsumenterna och miljön” (SOU 1996:108) talar man om
vikten av att stärka konsumenternas ställning genom att stärka deras kunskap om
miljön och konsumentens roll, samt att ge konsumentverket stärkt miljöansvar.
Man hoppas att olika miljömärkningar ska kunna bidra till konsumenterna ska
kunna välja bättre produkter. Konsumentverket ska åläggas ansvar för
information och dylikt. Att lagstadga om konsumenters miljöansvar låter sig
däremot svårligen göras.

5.5 Varför läggs ansvar på den enskilde?

För att miljömålen ska kunna uppnås krävs att den enskildes handlande på ett
effektivt sätt styrs mot en varukonsumtion som beaktar miljöpåverkan från det
framtida avfallet, både vad gäller mängd och karaktär. Det krävs också att den
enskilde förfar med avfallet på ett sätt som gör det möjligt att avfallet omhändertas
på miljömässigt bästa möjliga sätt.

Ur ett sådant perspektiv faller det sig naturligt att en skyldighet för enskilda att
lämna in batterier och hantera farligt avfall på olika sätt föreligger. Enskilda ska
naturligtvis följa regler i MB och dess anslutande författningar. Samtidigt kan det
inte vara rimligt att den enskilde inte kan exempelvis låta sitt trädgårdsavfall ingå i

                                                
89 SOU 1996:108 s 11.
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trädgårdens kretslopp genom att kompostera det. Här behövs en avvägning
mellan skyldigheten att lämna ifrån sig sådant som bör omhändertas och sådant
man kan ta hand om själv på sin fastighet.
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6 Analys och slutsatser

Hur bör ansvaret fördelas, så att man effektivt kan uppnå det man önskar med
avfallsregleringen? Finns det flera sätt att gå tillväga? Är ansvaret fördelat så att
man på ett effektivt sätt uppnår det man slagit fast som mål? Efter en genomgång
av ansvarsfördelningen för omhändertagande av avfall borde vissa slutsatser om
systemets beskaffenhet kunna dras. Hurdant är det system som växer fram
konstruerat? Leder regleringen till ett effektivt omhändertagande i förhållande till
miljöpolitiska mål och miljörättsliga principer? Kan man se någon förskjutning av
ansvaret från det offentliga till det privata i förhållande till tidigare
ansvarsfördelningar?

6.1 Placeringen av ansvar för avfalls
omhändertagande

Ansvaret för omhändertagande av avfall fördelas mellan kommuner, producenter
och enskilda. Hur ansvaret fördelas beror på vilken sorts avfall det är fråga om.
Därför är det så viktigt att avgöra vilken avfallskategori det aktuella avfallet är
hänförligt till.

Utgör avfallet hushållsavfall bär kommunerna det huvudsakliga ansvaret för
omhändertagandet. Är det fråga om en typ av avfall som omfattas av regleringen
om producentansvar är det producenten av den ursprungliga varan som  ansvarar.
Farligt avfalls omhändertagande regleras särskilt, och omhändertagandeansvaret
kan då styras till kommunerna. Det kan även styras till producenter eller till den
som producerat själva avfallet. Det centrala är att avfallet tas omhand på ett visst
sätt beroende på avfallets farliga egenskaper. Detta regleras särskilt och gäller för
den som ansvarar för omhändertagandet, oavsett om det är en producent eller en
kommun.

Annat avfall; sådant som inte omfattas av den kommunala
renhållningsskyldigheten, producentansvarsregleringen eller utgör farligt avfall, ska
i princip tas omhand av avfallets producent. Avgörande för hur det ska tas
omhand är dock föreskrifterna i de kommunala renhållningsordningarna och
avfallsplanerna. Kommunerna slår i dessa dokument fast hur omhändertagandet
ska ske, och då vem som ansvarar för omhändertagandet av de olika formerna av
avfall vilkas omhändertagande inte styrs i MB eller i förordningarna på
avfallsområdet. Här kommer kommunens möjlighet till utvidgning av det egna
renhållningsansvaret i MB 15 kap 10 § in. Kommunen kan utsträcka sitt
omhändertagandeansvar till att omfatta allt som inte uttryckligen omfattas av
reglerna om producentansvar. Omhändertagandet av avfall som varken är
hushållsavfall, farligt avfall eller avfall som omfattas av producentansvar bestäms
alltså från kommun till kommun. Det finns skäl att anta att kommunerna i
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betydande utsträckning tar emot alla former av avfall de är behöriga att
omhänderta på sin avfallsanläggning. Däremot kan de lämna transporter av annat
avfall än hushållsavfall till hågade entreprenörer.

6.2 Effektivitetsaspekter

Är systemet konstruerat på ett sånt sätt att man kan uppnå det som avses med
avfallsregleringen? Avfallet ska samlas in och omhändertas på ett effektivt sätt.
Även miljöhänsyn spelar en viktig roll. Avfallet ska tas omhand på ett miljömässigt
godtagbart sätt. Avfallsmängderna ska minska, och det avfall som ändå uppstår
ska vara mindre farligt; miljöhänsyn ska tas redan vid varuproduktionen.

6.2.1. Miljöhänsyn vid produktionen av varor

Varor ska produceras på ett sätt som beaktar hela livscykeln; även hur varan ska
tas hand om när den utgör avfall. I varuproduktionen används farliga ämnen och
de färdiga varorna har som följd farliga egenskaper. För att undvika att det
framtida avfallet har inneboende miljörisker, och således underlätta
omhändertagandet, vill man styra produktionen så att miljöhänsyn tas redan på
produktionsstadiet.

Produktionen av varor är inte reglerad med avseende på varornas
sammansättning. Visserligen finns de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap MB. Där
kan framför allt substitutionsprincipen i 6 § vara av viss betydelse –kemiska
produkter ska ersättas med mindre skadliga produkter, om de ger likvärdiga
resultat eller fyller samma funktion och inte innebär en orimlig merkostnad. Denna
regel riktar sig till alla; även varuproducenter. Användningen av vissa skadliga
ämnen regleras också för sig. Men många av avfallets miljörisker som härrör från
produktionen är inte en följd av de kemiska produkter som ingår – varornas
sammansättning kan på en mängd sätt göra återanvändning eller återvinning
omöjlig. Att reglera hur varuproduktion ska gå till; vilka komponenter som ska
ingå, hur de får sättas samman – är komplicerat. Generella regler (”man får inte
sammanfoga produkter så de försvårar ett omhändertagande förenligt med
miljömålen”) är av naturen vaga och därför svåra att tillämpa; en heltäckande
detaljreglering är knappast möjlig eftersom situationerna en sådan lagstiftning
skulle reglera är oöverskådliga och luckor i princip omöjliga att undvika.

Om man inte reglerar hur varuproduktion ska gå till med en administrativ
reglering, får man i stället på andra sätt försöka stimulera producenter att tillverka
produkter på ett sätt som beaktar det framtida avfallets egenskaper. Olika
ekonomiska eller andra styrmedel finns att tillgå.90 Man kan på olika sätt lägga
kostnaden för omhändertagandet på producenten. Finns det ett samband mellan

                                                
90 Se 2.3.3.
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en avgifts eller skatts storlek och graden av anpassning av produkten borde
producenten på så vis självmant styra mot större miljöhänsyn i produktionen. Ett
annat sätt att åstadkomma en styrning vid produktionen är att använda sig av de
olika märkningssystem som finns. Företag förmodas anpassa produktion och
produkter för att få de konkurrens- eller goodwillfördelar en miljömärkning av
produkterna medför. Andra sätt är att etablera miljörevisionssystem som ISO
14001 eller EMAS. Hela produktionsledet måste vara del i revisionssystemet för
att företaget eller produkten ska få sin certifiering.

Genom att ge producenten ansvar för omhändertagandet av den uttjänta
produkten hoppas man att producenten ska finna det vara i sitt intresse att styra
produktionen så att varorna lättare låter sig återanvändas eller återvinnas. Det är
därför man funnit det lämpligt att införa producentansvar på några områden där en
sådan återkoppling till produktionsstadiet är önskvärd. Inom EU har man främst
infört en återtagandeplikt för producenter på förpackningsområdet.

Produktionen av farliga varor som så småningom blir farligt avfall kan i viss mån
styras administrativt.  Produktionen av varor som inte innehåller några särskilda
komponenter eller material som låter sig regleras styrs inte alls genom att de så
småningom tas omhand av kommunen, och avgifter för omhändertagandet läggs
på de som slutanvänt produkterna. Producentansvar verkar däremot vara ett
effektivt sätt att styra produktionen av varor. Om producentansvar i form av
återtagande inte är lämpligt, kan en form av produktavgift  vara ett alternativ. På
så vis kan producenten i alla fall bli ekonomiskt ansvarig för omhändertagandet,
och därför göra sina produkter lättare att återanvända eller återvinna.

6.2.2 Minskning av avfallsvolymer

Ett centralt mål på avfallsområdet är att minska på avfallets volymer. Det
slutgiltiga målet för regleringen är ett kretsloppssamhälle, där använda produkter
genom återanvändning återigen blir användbara. Återvinning ska återföra material
till produktionen. På så vis blir uttagen av naturresurser och energi mindre och
miljöskador från återvinning och avfallsdeponier mindre problematiska.

Kan minskningen av avfallets omfång kopplas till ansvarsfördelningen för
omhändertagandet? Producentansvar kan bidra till att minska avfallets volymer
genom att styra produkterna mot sådana som lättare låter sig återanvändas och
genom att använda sig av material som går att återvinna. Här handlar det återigen
om att styra produktionen och producenten. Producenter som själva ansvarar för
omhändertagandet av avfallet från sina varor har ett eget intresse i att minimera
detta. Även den enskilde och det offentliga har i sin roll som konsument
möjligheter att minska på avfallets volym genom att styra sitt konsumtionsmönster
så avfallsmängderna minskar. Kommunen kan även genom differentierade avgifter
bidra till att minska avfallets volym. Om kommunernas omhändertagande av de
flesta avfallskategorier bidrar till att minska avfallets volym är tveksamt. I så fall
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måste det förenas med differentierade taxor.

6.2.3 Insamling av avfall

Avfall av olika slag ska samlas in och transporteras till en plats där det sedan tas
omhand. För hushållsavfall ansvarar kommunen för bortforsling. Varor som
omfattas av regleringen om producentansvar ska transporteras av producenten.
När producentansvaret får fullt genomslag svarar producenten för hela
insamlingskedjan. Även om producenten inte samlar in förpackningarna själv, har
han att se till att det finns en branschorganisation eller ett avtal med en entreprenör
som gör det. Att producenten svarar för insamlingen är naturligt. Avfallet ska tas
omhand av denne och inte av kommunen. Det skulle inte vara förenligt med
producentansvarets tanke att avfall som omfattas av reglerna om producentansvar
samlades in av kommunen.

Insamling av farligt avfall medför olika problem beroende på avfallets karaktär.
För att man ska kunna ha ansvar för bortskaffandet krävs att man har ett särskilt
tillstånd. Insamlingen behöver inte nödvändigtvis vara kommunens ansvar. En
entreprenör med tillstånd kan också sköta insamling och transport. Viktigt är
dock att se till att det inte uppstår några luckor i ansvarsfördelningen för det
farliga avfallets bortskaffande. Någon måste ha ansvaret för att det inte blir en rest
av farligt avfall som inte någon tar omhand. Sådana frågor måste lösas i
kommunens planering av avfallets omhändertagande.

Avfall som varken är hushållsavfall, farligt avfall eller omfattas av producentansvar
transporteras på det sätt som anges i renhållningsordningen eller avfallsplanen. Det
finns ingen särskild anledning att kommunen ska svara för transporter av avfall
den inte är skyldig att transportera. Därför lämnas avfallstransporterna ofta
oreglerade och avfallets producenter kan då välja den transportör som passar
dem bäst.

6.2.4 Omhändertagande

Hur en viss typ av avfall ska tas omhand beror på vilken typ av avfall det är fråga
om. Olika sorters hänsyn måste tas för olika former av avfall. Hushållsavfall kan
ofta inte återanvändas och svårligen återvinnas (exempelvis matrester). Det är
viktigt att sådant avfall snabbt och effektivt tas omhand. Ansvaret för
hushållsavfall faller inom den kommunala renhållningsskyldigheten. Kommunen har
ansetts ha bäst kunskaper om behov och särskilda förutsättningar inom den egna
kommunen. Dessutom är själva renhållningen i kommunens intresse. Den enskilde
måste dock ges visst utrymme för att själv kunna ta hand om sitt avfall. Det är
viktigt att man kan bränna trädgårdsavfall eller ha en kompost. Någon
långtgående skyldighet att ta hand om sitt eget avfall kan man dock inte ålägga
den enskilde. Om inte annat, skulle det knappast vara förenligt med vår
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urbaniserade livsstil.

Producenters ansvar för omhändertagande av avfall avser det som ingår i
producentansvaret. Att producenten ges ett sådant ansvar har främst betydelse
för den styrning man vill åstadkomma i tidigare led. Dessutom är det förenligt med
polluter pays-principen; den som åstadkommer eller riskerar åstadkomma en
skada på miljön ansvarar för kostnaderna för att förebygga att skadan
uppkommer. Den som producerat varor som svårligen låter sig omhändertas
ansvarar ekonomiskt för att så sker på ett miljömässigt acceptabelt sätt.

Omhändertagandet av farligt avfall styrs utförligt i förordningen (1996:971) om
farligt avfall. Är det farliga avfallet hushållsavfall ska det tas omhand av
kommunen. Avvägningen mellan avfallsproducentens och kommunens ansvar för
annat farligt avfall avgörs i de kommunala avfallsplanerna och
renhållningsordningarna.

Avfall som varken är hushållsavfall, avfall där producenterna ansvarar för
omhändertagandet eller farligt avfall där omhändertagandet styrs av MB och dess
förordningar regleras i kommunernas renhållningsordningar och avfallsplaner.
Kommunens planeringsansvar medför att man är skyldig planera så inga luckor i
omhändertagandet uppstår. Det ursprungliga omhändertagandeansvaret har den
som är upphov till avfallets uppkomst. Kommunerna brukar dock utvidga sitt
ansvar för omhändertagande av avfall till att avse även sådant avfall den inte
ansvarar för enligt den kommunala renhållningsskyldigheten. Den enda
begränsningen är att kommuner inte får ta hand om avfall som omfattas av
producentansvarsregleringen.

Man kan reglera tydligt på vilket sätt olika typer av avfall ska tas omhand. Ur
omhändertagandeperspektiv verkar det som det saknas faktisk betydelse vem
som tar hand om avfallet; huvudsaken är att någon gör det. Man kan sedan
genom särskild reglering styra i detalj hur omhändertagandet ska gå till. Denna
reglering styr sedan såväl det offentliga som producenter. Betydelsen av
fördelningen av ansvar avser alltså främst det ekonomiska ansvaret för
omhändertagandet, inte det fysiska. Det faktiska omhändertagandet kan skötas av
vem som helst som har tillräckliga kunskaper och resurser, samt eventuella
erforderliga tillstånd. Det avgörande är vem som har ansvaret för att det sker,
samt betalar.

6.2.5     Är ansvarsfördelningen effektiv?

Ett av syftena med avfallsregleringen är att se till att det finns en fungerande
renhållning. Detta är bakgrunden till den kommunala renhållningen. Att låta
kommunen ansvara för planering, insamling och omhändertagande är ett effektivt
sätt att försäkra sig om att renhållningen fungerar.
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Renhållning är dock inte enda målet med avfallsregleringen. Det
kretsloppssamhälle som eftersträvas kräver en särskild form av avfallshantering,
där avfallet genom återanvändning eller återvinning ska kunna användas igen. Här
kan ansvarsfördelningen spela en viktig roll. Genom att lägga ansvar för
omhändertagande av avfall hos producenterna kan man nämligen åstadkomma en
styrning i tidigare led; när den vara som så småningom kommer att utgöra avfall
produceras. För att ett kretsloppssamhälle ska vara möjligt, måste nämligen de
varor som produceras redan vid tillverkningsstadiet anpassas för en kommande
återvinning. Annars kan innehåll eller sammanfogande göra avfallet komplicerat,
dyrt eller farligt att återvinna.

Avfallet ska tas omhand på ett miljömässigt acceptabelt sätt. För detta moment
spelar ansvarsfördelningen liten roll. Styrningen av omhändertagandet sker via
administrativa regleringar, som omfattar samtliga adressater.

Kostnadsfördelningen är däremot viktig; fördelningen av det ekonomiska
ansvaret. För att man ska kunna åstadkomma den styrning man vill uppnå på
produktionsstadiet, som är avgörande för producentansvarsidéns effektivitet,
krävs det att kostnaderna läggs på producenten.

6.3 Är ansvarsfördelningen förenlig med
grundläggande miljörättsliga principer?

Miljöbalkens mål är enligt dess första paragraf att eftersträva en hållbar
utveckling. En hållbar utveckling och ett kretsloppssamhälle kräver att hela
processen från produktion av den ursprungliga varan tills dess den som avfall
återförs till produktionsledet genom återanvändning eller återvinning. Den strävan
att reglera produktionsstadiet genom producentansvar ligger helt i linje med
målsättningen att etablera ett ekologiskt hållbart samhälle. I vilken utsträckning
producentansvaret genomförs, och om detta är ett tillräckligt sätt för att uppnå ett
kretslopp för varor och material, är en annan fråga.

Polluter pays-principen är egentligen inte någon ansvarsfördelande, utan en
kostnadsfördelande princip. Kostnaderna för avfallets hantering ska inte vila på
det offentliga, utan på de som är upphov till det. Ansvaret för omhändertagandet
kan vila på kommunerna likaväl som på avfalls- eller varuproducenter. Det
offentliga ska dock inte bära kostnaderna. Både ett kommunalt omhändertagande
finansierat via avgifter och producentansvar är förenligt med polluter pays-
principen.

6.3 Ser man en förskjutning av ansvaret?

Kan man i dagens miljörättsliga reglering se tecken på en förskjutning av ansvaret
från det offentliga mot ett ökat producentansvar? Att detta anses vara ett sätt att
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komma tillrätta med de problem avfallsregleringen ställs inför har framgått på en
mängd olika ställen i uppsatsen. Utredningar om lämpligheten av att införa ett
generellt producentansvar pågår, och från många håll hävdas det att
producentansvaret i den form det finns i MB, som i sig inte innebär någon ökning
av producentansvarets omfattning i förhållande till tidigare reglering, inte är
tillräckligt.

Det är främst när man eftersträvar en styrning av produktionsstadiet som
producentansvar är nödvändigt eller önskvärt. På ett enkelt och effektivt sätt kan
man uppnå den styrning som önskas. Men ur effektivitetssynpunkt är det
poänglöst att införa producentansvar på en mängd områden där en sådan
återkoppling till produktionsstadiet inte låter sig göras. Avfall kan ha så diffust
ursprung att det inte föras tillbaka till en enskild producent. Avfall kan vara
beskaffat så att andra intressen tar överhand, som exempelvis
renhållningsintressena i förhållande till matrester. Producentorganisationer kan
gemensamt bära ansvaret för avfallskategorier, men det är inte en lösning i alla
situationer. Ytterligare andra typer av avfall kan ställa särskilda krav på säkerhet
vid omhändertagandet på grund av dess farliga egenskaper, och därför kan ett
offentligt, administrativt styrt omhändertagande vara lämpligt. Olika typer av avfall
ställer olika krav på styrning och således olika krav på reglering och
ansvarsfördelning. Ett generellt producentansvar skulle vara svårt att konstruera
och tveksamt effektivt. Däremot verkar producentansvar på många områden
framför allt kunna erbjuda en bra styrning på produktionsstadiet. Ett ökat inslag
av producentansvar på områden som lämpar sig vore önskvärt; effektivt och
förenligt med grundläggande miljörättsliga principer. Men det är ur
effektivitetssynpunkt inte en nödvändig lösning för alla typer av avfall, och i
somliga fall inte ens lämplig.

Varför talar man då om producentansvar som lösningen på alla problem förenade
med avfallets omhändertagande? I ljuset av att MB faktiskt inte innehåller något
som medför ett ökat omhändertagandeansvar för producenterna förefaller
argumentationen vara utan vidare tyngd. Förmodligen har det återkommande
producentansvaret att göra med att det är en ny och förhållandevis oprövad
metod som det hyses en stark tilltro till. Även handläggare på miljödepartementet
kan gripas av entusiasm. Men vad gäller vissa typer av avfall verkar ju ett
kommunalt omhändertagande styrt av administrativ reglering till och med vara mer
lämpligt i förhållande till vad man vill uppnå. Ambitionen att skapa ett ekologiskt
hållbart Sverige har säkert också en stor betydelse. En sådan miljöpolitisk
målsättning aktualiserar behovet av nya lösningar på en mängd problemområden.
Att man inte har dessa lösningar är tydligt. Det är mindre komplicerat att
formulera vaga miljöpolitiska lösningar som generellt producentansvar än att
konstatera att det är lämpligt och önskvärt på somliga områden, men andra
medför fortfarande olösta problem.
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