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Begäran om införande av EG direktiv 2008/98/EG:s undantag från 
dess tillämpningsområde även i de svenska avfallsreglerna 
I det nya avfallsdirektivet 2008/98/EG finns elva undantag från direktivets tillämpnings-
område. Fem av dessa elva undantag föreslås i Ds 2009:37 inte ska införas de svenska 
avfallsreglerna. 
Vi vill med denna skrivelse, utöver vårt tidigare remissyttrande, försöka förmå regeringen att 
ompröva denna inställning. Det är framförallt undantaget för icke farliga (oförorenade) 
sediment som flyttas i ytvatten vi vill påtala behovet av bör införas även i de svenska 
avfallsreglerna av följande skäl. 
 

• Den absolut största mängden sediment, ca 90 %, som uppkommer vid muddringar är inte 
förorenade. Kostnader uppstår för ett dispensförfarande för någonting som inte 
bör/behöver vara förbjudet. Det i direktivet införda undantaget från dess tillämpnings-
område för oförorenade sediment bör innebära att dessa per definition inte är avfall, och 
således inte behöver omfattas av miljöbalkens dumpningsförbud. 

 

• Vi ser inte heller att Londonkonventionen skulle innebära att undantaget inte får införas i 
de svenska avfallsreglerna. Uppmuddrat material finns med som första punkt i 
protokollets bilaga 1, där avfall och annat material som kan komma ifråga för dumpning 
(medges undantag) från artikel 4:as generella dumpningsförbud. 

 

• Att i svensk lagstiftning fortsatt definiera oförorenade sediment som avfall går längre än 
vad EG-rättsliga regelverk kräver, vilket betecknas som ”överimplementering” i 
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om regelförenkling, dnr 110-760-07. 
Detta, anser Naturvårdsverket mycket riktigt, har ibland lett till oönskade och kanske att 
tillämpningsområdet blir avsevärt vidare än de bakomliggande rättsakterna kräver. 

 
 
Med vänlig hälsning 
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