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Synpunkter på utkast till vägledning om ramdirektivet för avfall 
2008/98/EC 

 

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund med 

över 3200 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag).  

BI har tagit del av rubricerade förslag och vill framföra följande synpunkter om de delar 

av vägledningen som berör byggverksamhet. 

 

Allmänna synpunkter 

BI bedömer att vägledningsdokumentet är djuplodande och förklarande. Det är positivt att 

den innehåller förklaringar till vad EU-domstolens domar i olika avfallsmål innebär och 

vad dessa haft för inverkan på avfallsdirektivet. 

 

Det framgår att vägledningen inte är bindande. Däremot framgår inte till vem det riktar 

sig till eller vad syftet med dokumentet är.  

 

Tolkningsdokumentet är främst inriktat på avfall från tillverkningsindustri och 

anläggningar där samma produktion pågår från år till år på samma plats med samma sorts 

processer. Tolkningsdokumentet verkar utgå från att direktivet endast gäller tillverkade 

varor/produkter. Därmed fyller den inte byggbranschens behov av förtydligande.  

BI önskar att vissa specifika frågor som gäller byggbranschen belystes tydligare.  

 

Definitioner 

Definition av innehavare saknas 

BI saknar en definition av vad som avses med avfallsinnehavare (holder) och efterlyser 

ett klargörande om byggbolag (entreprenörer) omfattas av definitionen om 

(avfalls)producent.  

 

För byggsektorn är det även av stort intresse att få klarlagt vem som vid bygg- och 

anläggningsverksamhet anses vara avfallsproducent. Inom byggsektorn är det vanligt att 

en beställare (byggherre) anlitar en entreprenör för bygg- och anläggningsarbeten. Den 

entreprenören anlitar i sin tur underentreprenörer för olika delar av arbetet. Frågan blir då 

vem av dessa som är att anse som avfallsproducent enligt lagstiftningen. Såvitt framgår 

av direktivets text omfattas alla i kedjan av definitionen. Byggherren kan genom att 

beställa arbetena anses bedriva verksamhet som ger upphov till avfall. Entreprenörerna 

kan, om de inte anses som ursprungliga producenter, i vart fall genom rivningsarbeten 

inrymmas i definitionen. Med en sådan ordning är risken stor att aktörerna lägger större 

möda på att peka ut någon annan som producent än att själva uppträda som en sådan.  
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För att råda bot på det bör tolkningsdokumentet kommenterar dessa förhållanden och 

peka ut någon i kedjan. Denne någon bör vara byggherren eftersom denne alltid finns att 

tillgå, antingen som beställare eller i form av entreprenör som utför arbeten i egen regi. 

Om byggherren pekas ut uppstår ett klart åtagande som denne i avtal kan överlåta på 

någon annan. Därmed åstadkoms inte bara att frågan hanteras avfallsmässigt korrekt utan 

också att den ges en ekonomiskt riktig behandling.  

Eftersom det i dagsläget är oklart om byggentreprenörer omfattas i begreppet av-

fallsproducent/avfallsinnehavare eller inte är det önskvärt med ett klargörande i frågan.  

 

BI:s förslag är att det införs ett förtydligande av att besittningen av avfallet ska vara mer 

än tillfällig för att tydliggöra att det i första hand är de stationära beställarna av en 

entreprenad som avses med avfallsinnehavare och inte en entreprenör som mer tillfälligt 

är i besittning av avfall. Om det däremot är lagstiftarens mening att även entreprenörer 

ska omfattas av definitionen om producent/avfallsinnehavare vore mycket vunnet om 

detta kunde klargöras. 

 

Begreppet biprodukt, by-product 

I tolkningsdokumentet gör man stora ansträngningar att förklara skillnaden mellan 

produkt, restprodukt och biprodukt. En springande punkt för om något är biprodukt är att 

det uppstått i en tillverkningsprocess (manufacturing process) och att tillverkaren har 

anpassat processen så att biprodukten ska fylla vissa krav.  

 

Om byggverksamhet definieras som tillverkningsprocess, anser BI att rena massor bör 

betraktas som biprodukt vid hus/anläggningsverksamhet, och inte som avfall. Det handlar 

om någonting som uppstår i en tillverkningsprocess (t ex vägbygge eller husbygge) och 

som man kan använda i samma syfte på samma ställe, utan att överlåta det till någon 

annan.  

 

Begreppet backfilling  
Begreppet backfilling i tolkningsdokumentet behöver beskrivas närmare då det har 

betydelse för om något är recycling eller other recovery . 

Backfilling översätts med återfyllning. Inom byggbranschen är återfyllning en del i en 

tillverkningsprocess. För återfyllning kan både inköpt, jungfruligt, material (bergkross) 

och återvunnet avfall användas. Tolkningsdokumentets användning av begreppet 

backfilling borde rimligtvis innebära något annat, t ex övertäckning av en deponi eller 

igenfyllning av en gruva.  

 

Undantagen från tillämpning av avfallsdirektivet 

BI anser att det är positivt att rena massor inte berörs av avfallsdirektivet. men det är en 

begränsning att de måste användas på samma ställe där de grävdes upp (on the site). 

BI anser att begreppet ”on the site” är för vagt. Byggentreprenörer kan vittna om exempel 

där förstklassig matjord istället för att deponeras körts några kilometer från byggplatsen 

till gårdar som istället kunde använda den. Det finns också exempel där jord kan komma 

till användning på ett annat projekt istället för samma arbetsplats. 

 

Separate collection och mixing ban 

Tolkningsdokumentet är svårtolkat vad gäller blandningsförbudet. I tolkningsdokumentet 

står att det inte är tillåtet att blanda förorenad jord med ren jord för att kunna återanvända 

jorden. Ett förtydligande borde göras att förorenad jord som är farligt avfall inte får 

blandas med ren jord i syfte att klara koncentrationsgränser för klassning av farligt avfall.  
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Det framgår inte när i kedjan blandningsförbudet börjar gälla. Är det på den plats där det 

farliga avfallet uppstår innan det insamlas? Är det otillåtet att stabilisera ett farligt avfall 

på den plats det uppstått, för att minska riskerna vid lagring (självantändning) eller 

transport, eller kräver en sådan åtgärd tillstånd?  

 

Det framgår inte om ett typiskt bygge blir tvunget att sortera papper, metal, plast och glas 

separat som minimum från 2015, utöver redan gällande krav? 

 

 

Frågor med anledning av denna skrivelse kan ställas till miljöansvarig Danielle Freilich 

på e-post danielle.freilich@bygg.org eller telefon 08-698 58 29. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

SVERIGES BYGGINDUSTRIER 

 

 

 

 

Ola Månsson 
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