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Avfallshanteringen i Sverige
Avfallsagenda 1999 – 2020, sammanfattat av branschorganisationen Avfall Sverige
(källa www.avfallsverige.se)
Större förändringar i lagar, förordningar och regler som styr avfallsverksamheten.
1999
-

Miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter.

2000
-

Skatt på avfall som förs till deponering inför med 250 kr/ton
Avreglering av industriavfall

2001
-

Förordning med föreskrifter om deponering av avfall
Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

2002
-

Skatten på avfall till deponering höjs till 288 kr/ton
Avfallsförordning med ny avfallslista
Deponeringsförbud för utsorterat brännbart avfall
Sorteringskrav enligt 26§ renhållningsförordning
Förordning om förbränning av avfall införs. Gäller direkt för nya anläggningar.

2003
2004
2005
2006
-

Skatt på avfall till deponering höjs till 370 kr/ton
Regeringens proposition 2002/03-117 ”ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp”
publiceras. Riksdagsdebatt och beslut om propositionen.

Förtydligande om avfallsinnehavarens ansvar införs i 15 kap. 5 a § miljöbalken.
Föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organsikt avfall.
Ändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar respektive returpapper.

Deponeringsförbud för organiskt avfall
Svenskt miljömål: Mängden deponerat avfall exklusive grovavfall ska minskas med minst
50 % jämfört med 1994. (enligt statistiken uppfyllt för hushållsavfall under 2003)
Ny förordning som producentansvar för elektriska och elektroniska produkter träder ikraft
den 13 augusti. Tidigare förordning gäller tills vidare för glödlampor och ljuskällor.
Förordning och föreskrift om avfallsförbränning träder i kraft 28 december.
Nationella miljömål av mängden deponerat avfall exklusive grovavfall skall minska med
minst 50 % till år 2005 räknat från 1994 års nivå.

Energiskatt på hushållsavfall till förbränning genom energibeskattning, 1 juli.
Skatt på avfall till deponering höjs till 435 kr/ton.
Nya föreskrifter om krav för mottagning av avfall vid anläggning för deponering, samt
föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan.
Ny EG-förordning 1013/2006 om transport av avfall träder i kraft.
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2007
2008
-

2010
-

Vägledning till begreppet hushållsavfall från Naturvårdsverket
Införande av utvidgat miljöansvar för verksamhetsutövare och utökad lagstiftning om
miljöbrott.
Kommunernas möjlighet att ta frivilligt ansvar för annat farligt avfall än hushållsavfall
upphör 1 juli.
Ny förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med nya tillstånd- och
anmälningsnivåer i bilagan.
Ny lagstiftning om offentlig upphandling.

Samtliga aktiva deponier ska följa förordning och föreskrift om deponering av avfall.
Ny förordning om batterier träder i kraft senast 26 september
Införande av krav på förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och vissa
slags papper, bland annats tidningspapper samt om krav p å tillstånd för att yrkesmässigt
driva sådana insamlingssystem. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september.
Nytt ramdirektiv om avfall från europeiska gemenskapen, tidigaste genomförande i
Sverige 2010.

Nationellt mål med 35 % av matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska
till biologisk återvinning.
Nationella mål att minst 50 % av hushållsavfallet ska återvinnas genom
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.
Nationellt mål att lämpligt matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier
med mera, ska återvinnas genom biologisk behandling.

2011
-

Ny Avfallsförordning träder i kraft den 9 augusti

2012
-

Regeringen beslutade om 13 nya etappmål den 8 maj
Ny Nationell avfallsplan antogs den 16 maj

2015
2020
-

Nationellt mål att minst 60 % av fosforföroreningarna i avlopp ska återföras till produktiv
mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.

EU har satt upp som må att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % fram till år
2020, jämfört med år 1990. det övergripande målet är 20 % förnybar energi totalt i EU och
minst 10 % av fordonsbränslen ska ha förnybart ursprung.

Så fungerar svensk avfallshantering – en sammanfattning gjord av branschorganisationen
Avfall Sverige. (källa www.avfallsverige.se)
Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper för att inte orsaka
skador på människors hälsa eller natur. I Sverige är ansvaret för avfallet fördelat på:
- kommunerna, som ansvarar för hushållens avfall
- producenterna som ansvarar för sina respektive produktgrupper
- övriga avfallsinnehavare, i praktiken industrin/näringslivet, när ansvaret för avfallet inte
faller på de två övriga.
Avfallet ska hanteras på sådant sätt att största möjliga miljö- och samhällsnytta uppnås. I det
arbetet delta alla från hushållen till producenterna.
Avfallshanteringen har en prioriteringsordning, som beskrivs med avfallshierarkins fem steg:
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återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – till exempel energiåtervinning och
slutligen bortskaffande. Avvikelser från hierarkin kan vara nödvändiga av tekniska, ekonomiska
eller miljömässiga skäl.
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