Pågående
regeringsuppdrag på
avfallsområdet

Nu pågående regeringsuppdrag på avfallsområdet
• avfallskoder för Li-jonbatterier samt klassning av alkaliska
batterier som farligt avfall (31/5 2021)
• genomförande av artikel 22 om bioavfall (31/8 2021)
• grovavfall och farligt avfall (30/9 2021)
• ökad materialåtervinning av plast (30/11 2021)
• avfall som resurs (1/12 2021)
• förstärka insatser mot brottlighet inom avfallsområdet (15/3
2022)
• hantering av schaktmassor (1/6 2022)

Regeringsuppdrag om
avfallskoder för Lijonbatterier samt klassning
av alkaliska batterier som
farligt avfall
• Det saknas möjlighet att
klassa litium-jonbatterier
som farligt avfall med
dagens avfallskoder för
batterier
• Naturvårdsverket ska ta
fram ett förslag till hur
nya nationella
avfallskoder ska
utformas till bilaga 3 i
avfallsförordningen.

Förstärka insatser mot brottlighet inom avfallsområdet
• Regeringens har uppdragit åt 10 myndigheter att:
• Ta fram en lägesbild över avfallsbrottslighet inom Sverige och över
gräns
• Initiera samverkan för att motverka avfallsbrottslighet
• Identifiera åtgärder för att stärka tillsyn och gränskontroll
• Identifiera åtgärder för att förhindra brottslighet och förbättra
uppklarning
• Naturvårdsverket samordnar. Klart mars 2022

Regeringsuppdrag om hanteringen av schaktmassor
Redovisas senast 1 juni 2022
Naturvårdsverket ska:
• Göra en kartläggning av befintliga massflöden.
• Göra en analys av nuvarande hantering ur ett resurs-, miljö- och
effektivitetsperspektiv.
• Göra en beskrivning av hur massor hanteras och regleras i andra
länder inom Norden eller EU.
• Göra en analys av hur tillsynen av masshanteringen kan bli mer
enhetlig och effektiv.
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• Lämna förslag till åtgärder och styrmedel, inklusive författningsförslag
med tillhörande konsekvensutredning.

Vi ser behov av omfattande samrådsaktiviteter inom uppdraget.
Ett första samrådsmöte 7 maj. Syfte att informera om uppdraget och
inhämta underlag för kartläggning och analys av nuvarande hantering
av massor.
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