
 

 2020-02-17 1 (2) 

 

HSB RIKSFÖRBUND 

Box: 8310, 104 20 Stockholm Besök: Fleminggatan 41 Tel: 010-442 03 00 www.hsb.se 

 

 

 

Miljödepartementet 

m.remissvar@regeringskansliet.se 

kopia: ida.edwertz@regeringskansliet.se 

 

 

 

REMISSVAR: GENOMFÖRANDE AV REVIDERADE EU-

DIREKTIV PÅ AVFALLSOMRÅDET: RAPPORTERING 

OCH MILJÖSANKTIONSAVGIFTER 

Dnr M2019/02091/R 

Inledning 

HSB Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på promemorian 

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: rapportering och 

miljösanktionsavgifter 

 

HSB är en kooperativ demokratisk idéburen organisation som ägs av nära 650 000 medlemmar 

och 4000 bostadsrättsföreningar. I snart 100 år har HSB verkat för det goda boendet där vinsten 

går tillbaka till byggandet och förvaltningen av bostadsrättsföreningar.  

 

HSB har som två av sina övergripande strategier att år 2030 ha nära noll i klimatpåverkan och 

vara anpassat till ett förändrat klimat och ha en hållbar och resurseffektiv medlems- och 

affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar vårt 

beroende av begränsade resurser. 

 

HSB står därmed bakom ett ambitiöst och kostnadseffektivt arbete med cirkulära flöden av 

material och avfall i bostadssektor och HSB stödjer därmed avfallshierarkin. 

 

HSB lämnar synpunkter på de förlag som har direkt eller indirekt påverkan på vår verksamhet. 

 

Frågor om detta remissvar kan ställas till: Magnus Ulaner, miljöchef, HSB Riksförbund, 

magnus.ulaner@hsb.se 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Anders Lago 

Förbundsordförande 

HSB Riksförbund 

mailto:magnus.ulaner@hsb.se
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HSB:s synpunkter 

 

Skyldighet att lämna statistik om icke-farligt bygg och rivningsavfall 

 
Uppföljning av det EU gemensamma målet för bygg- och rivningsavfall visar att cirka 50 

procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet1 materialåtervanns i Sverige 2016.   

För Sveriges del beror detta delvis på att den statistik och data som finns tillgänglig för bygg- 

och rivningsavfall i Sverige är bristfällig. Betydande flöden av bygg- och rivningsavfall saknas i 

statistiken. 

 

Nedan föreslagen bestämmelse i avfallsförordningen ska kunna användas för att inhämta 

information om bland annat icke-farligt bygg- och rivningsavfall. 

 

HSB tillstyrker det införas en bestämmelse om skyldighet att på Naturvårdsverkets begäran 

lämna de uppgifter som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet med avfallsdirektivet 

eller avfallsstatistikförordningen. 

 

HSB tillstyrker att denna bestämmelse omfatta den som vidtar avfallsförebyggande åtgärder 

och den som producerar eller på annat sätt hanterar avfall. 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 

HSB tillstyrker att förslagen till författningsändringar ska träda i kraft den 5 juli 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Med undantag för sådant naturligt förekommande material som definierats i kategori 17 05 04 

i avfallsförteckningen. 


