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Uppföljning av 2016 års verksamhet
Förpackningar och returpapper
Naturvårdsverket redovisade i början av året regeringsuppdrag om
genomförandet av systemen med producentansvar där man föreslog en ändrad
producentdefinition i förpacknings- och returpappersförordningen. I mars
redovisades regeringspromemorian om insamlingsansvar för förpackningar.
Förslaget innebar att förpackningar och returpapper ska samlas in i kommunal
regi. Förslaget har, såvitt vi känner till, hittills inte lett till fortsatt arbete med
frågan.
Naturvårdsverket redovisade ett regeringsuppdrag om minskad förbrukning av
plastbärkassar i mars. Förslaget var ute på remiss över sommaren och det har nu
beslutats om en förordning om plastbärkassar som trädde i kraft den 13
december 2016. Den innebär kortfattat att den som yrkesmässigt tillverkar eller
för in plastbärkassar till Sverige ska redovisa antalet kassar till Naturvårdsverket.
Första rapporteringen ska ske 2018 för föregående års siffror. I förordningen
finns även ett krav på att den som tillhandahåller plastbärkassar ska informera
om plastbärkassars miljöpåverkan, fördelarna med minskad förbrukning av
plastbärkassar samt åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen.
Naturvårdsverket har i dagsläget inget utpekat tillsynsansvar men vi har påbörjat
vägledningsarbete kring rapporteringen samt arbete kring ett
rapporteringsverktyg.
Eftersom det införs förnyade krav på rapportering av förpackningar och
returpapper med början 2019, så har vi lämnat information till
regeringsuppdraget om avfallsstatistik och spårbarhet.
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Elutrustning och batterier
Producentrepresentant
Under året har vi påbörjat ett arbete med att informera utländska producenter
som säljer direkt till användare i Sverige om att de ska utse en
producentrepresentant i Sverige. Detta är infört genom förordningen om
producentansvar för elutrustning (2014:1075). Vi har också informerat berörd
myndighet i det land där producenten har sitt säte för att den myndigheten i sin
tur ska kunna ställa krav på producenten. Vi kontaktade 90 företag i Danmark,
Tyskland, Nederländerna, Danmark, Finland och Irland. Länderna valdes ut då
de var de med flest utländska producenter i EEB-registret. Av de 90 kontaktade
företagen så är det 50 som i dagsläget har utsett en representant. Vi har också
fått 38 företag som inte var med i projektet från början att utse
producentrepresentanter i Sverige.
Under året har vi anpassat EEB-registret för att möjliggöra för en representant
att anmäla sig och de producenter den representerar.
Tillsynsvägledning om butiksinsamling
Tillsynsvägledning för kommuner och butiker har publicerats på webben under
året. En revidering pågår och beräknas vara publicerad strax efter årsskiftet
2017. I samband med publiceringen kommer insamlingssystemen för elavfall
och berörda branschorganisationer att informeras.
Tillsyn
Vi har hanterat 61 ärenden om miljösanktionsavgift avseende rapporter som
lämnats in för sent av producenter av elutrustning respektive batterier. Av dessa
gäller 32 ärenden rapporter som lämnades in 2015 då handläggningen fördröjts
på grund av resursbrist. Av de ärendena har 56 beslut om miljösanktionsavgift
fattats. Åtta av dessa beslut har överklagats. Mark och miljödomstolen har
avslagit sex av dessa överklaganden och två ärenden är ännu inte avgjorda. I ett
av dessa mål har mark- och miljödomstolen upphävt Naturvårdsverkets beslut.
Naturvårdsverket har överklagat domen då vi inte delar domstolens uppfattning.
Ett avgörande i mark- och miljööverdomstolen är principiellt viktigt då det
innebär ett ställningstagande till huruvida storköksutrustning ska anses omfattas
av producentansvar eller inte.
Drygt 100 tillsynsärenden gällande ”friåkare” skapades under året, dvs. ärenden
om producenter som inte anslutit sig till EEB-registret. Tillsynen har resulterat
till att omkring 80 % av de tillfrågade har anmält sig till registret. Resterande ca
20 % antingen säger sig enbart köpa via svenska grossister, har vilande företag
eller bedriver annan verksamhet och bedöms därmed inte omfattas av
producentansvar.
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Registret
Tabellen nedan visar antalet registrerade producenter i slutet av respektive år.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

EE-företag
1160
1250
1630
1770
1830
1914
1998
2090
2136
2191

Batteriföretag
700
1050
1058
1223
1288
1324
1383
1392
1419

Vägledning
En stor genomgång av all vägledning på webben har genomförts under 2016 för
att säkerställa att vi har rätt information publicerad samt att det ska vara lättare
för producenter att hitta de man letar efter.

