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Sammanfattning  
 
Vid tillverkningsprocesser av nya komponenter omvandlas material till antingen en 
produkt eller restprodukt, varpå restprodukterna hanteras som antingen biprodukt eller 
avfall. Oavsett karaktärisering är den genererade beståndsdelen föremål för någon form 
av fortsatt behandling. Vid frågan om restprodukt kan det handla om en åtgärd för 
avfallshantering, då substanserna saknar funktionella egenskaper för fortsatt 
användning. Det kan också vara så att avfallet besitter ett kommersiellt värde och kan 
återanvändas som en råvara i andra anläggnings- och tillverkningsprocesser eller i form 
av bränsle. Oavsett tillämpad åtgärd krävs tydlig lagstiftning som främjar en gynnsam 
utveckling och förhindrar uppkomsten av skadliga föroreningar. I dagsläget sker en 
årlig ökning av mängden avfall som produceras, därför infördes år 2008 ett nytt 
ramdirektiv inom avfallsområdet som ett verkligt krafttag för att få bukt på problemet. 
Målsättningen med detta arbete är att beskriva hur dagens avfallspolitik är utformad för 
att tackla rådande miljöproblem i jämförelse med tidigare, genom att se hur 
regleringarna skiljer sig åt. Metoden för att utreda och analysera gällande rätt kommer 
att utgå i från den teologiska metoden där främst direktiv från EU kommer granskas. 
Särskild fokus i arbetet riktas mot principen End of Waste för att se vilka effekter som 
kan uppnås genom tillämpning av principen samt hur den påverkar dagens och 
framtidens miljöarbete. 
Nyheten med direktivet är att aktörerna i ett tidigare stadium skall uppmärksammas på 
komponenternas innehåll och öka återanvändningen av brukbart material. I relation till 
tidigare lagstiftningar är tanken att denna nya lagstiftning skall i en större omfattning se 
över hela produktionsprocessen för att förhindra föroreningar och fånga upp mer 
brukbart material.   
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1. Introduktion 
 

I en kurs jag läste för min miljörättsliga inriktning var ett delmoment att skriva en 
rapport om en miljöaspekt. Tillsammans med två andra personer utredde jag den 
svenska rättsstrukturen kring avfall, i perspektiv att granska hur lagstiftningarna skiljde 
sig åt mellan produkt respektive restprodukt som innehar likvärdiga egenskaper oavsett 
karaktärisering form. Målet var att försöka klargöra varför produkter, som visserligen 
anses kvalitetssäkrade, går under praktiskt taget icke styrande lagstiftning, medan vid 
avfall tillämpas en mer stringent reglering. För att arbetet tydligt skulle belysa och 
exemplifiera problemet valdes tre produktområden ut med liknande förutsättningar som 
nämnts ovan. Områdena var vägsalt, bilbatteri och slakteriavfall. Vår slutsats var 
begriplig men ändå alarmerande då det visade sig att produkter i stort sett inte kräver 
någon form av tillstånd eller förprocess för utredning om dess inneboende farliga 
egenskaper. Som följd blev resultatet att de kunde spridas och användas nästintill 
obehindrat i naturen. Kraven för att förhindra av eventuell miljöpåverkan blev 
tillämpbara först då en förorening skett, dvs. när produkten blivit restprodukt (avfall).  
Detta arbete kommer spinna vidare på samma tråd genom granskning av det nya 
ramdirektivet för avfall som EU antog 2008. Avfallsdirektivet, som det benämns i 
svensk rätt, skiljer sig från tidigare direktiv genom att i ett tidigare stadium granska 
ämnens (komponenters) farliga egenskaper för att förhindra uppkomsten och 
spridningen av de mest miljöfarliga ämnena. Syftet är nu att uppnå ett 
kretsloppssamhälle, där mängden avfall som måste deponeras eller förbrännas reduceras 
och avfall på ett bättre sätt tillvaratas. Målet är att på ett bättre sätt tillvarata det avfall 
som fortfarande kan brukas genom återanvändning.  
 
1.1 Inledning 
Avfall medför farliga och i många fall irreparabla skador på människa och miljö. 
Föroreningarna kan medföra förluster av biologiskt mångfald, eutrofiering1 och 
miljögifter som påverkar våra kroppar och andra organismer i naturen. I många fall 
medför påverkan även en spridning utanför nationens gränser där den statens nationella 
reglering i förväg inte kan hindra förekomsten av negativa effekter på miljön. 
 I dagsläget sker en ökning av mängden producerat avfall trots tidigare reglers 
syfte om uppbromsning och minskning. Detta sker i samband med en ökad 
befolkningsmängd och stigande produktions- och konsumtionsmönster. Samtidigt sker 
även nya upptäckter av mer resistenta och aggressivare substanser och kemikalier, 
vilket bidrar till att effekterna som sker är av mer allvarligt och negativt slag än tidigare.  
 Den rättsliga regleringen kring avfall har under många år varit ett av den 
Europeiska gemenskapens harmoniserade prioriteringsområde. En enhetlig lagstiftning 
har ansett krävas i försök att främja en hållbar utveckling och säkra en god levnadsmiljö 
för människa och miljö globalt sett. Förhoppningen har sedan introduktionen av 
miljöarbetet varit att bromsa förbrukningen av jordens naturresurser och minska de 
negativa effekter som i dag och under lång tid skett. Trots att positiva förtjänster 
noterats efter införseln av det första ramdirektivet för avfallhar hanteringsalternativ för 
slutförvaring av avfall, såsom deponering och förbränning, fortsatt vara de vanligaste 
åtgärderna. 2  Det är även deponering och förbränning som bidrar med de mest negativa 
och ihärdiga föroreningarna.3 År 2008 antogs och inrättades ett nytt ramdirektiv 

                                                        
1 Dvs. övergödning som uppkommit pga. utsläpp av för mycket närande ämnen i mark och vattendrag. 
2 Det första infördes så tidigt som år 1975. Där fastlogs EU:s första gemensamma syfte inom avfallsområdet; - Att 
bättre hushålla med naturresurser genom återvinning och främja en god utveckling för människa och miljö. 
Mahmoudi, S. EU:s Miljörätt, s. 199  
3 Pga. sina egenskaper att laka stora koncentrationer av giftiga klorider. 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(2008/98/EG) för avfall, där större fokus lagts på hela produktionsprocessen och dess 
miljöpåverkan, samt att i ett tidigare skede sätta in förebyggande åtgärder.4 Direktivets 
angreppspunkter är nya i relation till tidigare gällande avfallsdirektiv. Det 
genomgripande målet med dagens lagstiftning är nu att försöka häva trenden där den 
ekonomiska tillväxten måste fortsätta innebära en negativ förbrukning av naturresurser 
och ökad produktion av nytt avfall. B.la. har principen om End OF Waste, inom svensk 
rätt när avfall upphör att vara avfall, lyfts fram som en av pelarna i direktivet och 
arbetet för ett bättre resurstillvaratagande. Principen innebär att visst avfall skall kunna 
upphöra att utgöra avfall efter att det genomgått en återvinningsåtgärd och uppfyller de 
särskilda kriterier EU tagit fram (se vidare kapitel 4).5  
 Syftet med det nya direktivet är att öka miljöarbetet bland aktörer och hushåll för 
att minska mängden farligt avfall genom ökad resursåteranvändning och minskad 
förbrukning av skadliga ämnen. I direktivet finns nya styr- och sanktionsmedel som 
skall möjliggöra att målen uppfylls, däribland avfallshierarkin (se vidare avsnitt 3.4 
samt kapitel 4).6 Som ett led i den ökade miljöfokuseringen har även en ny 
kemikalieförordning, REACH, se avsnitt 1.1.1 nedan, tagits fram som syftar till att 
komplettera både produkt- och avfallslagstiftningen.7 Detta är nödvändigt då avfall 
genom det nya direktivet åter kan bli klassat som produkt. Med REACH är tanken att 
komma åt icke önskvärda kemikalier som förhindrar och försvårar återanvändning.  
 Även om miljö- och avfallslagstiftningen inom både svensk och internationell rätt 
ansetts diffusa har utgångspunkt alltid varit det miljöpolitiska målet om en hållbar 
utveckling.8 Det innebär att reglerna utformats för att begränsa de negativa 
miljöeffekterna och minska ingreppen på de ändliga resurserna.9 Med diffusa begrepp 
kan även en större tolkningsvidd tillämpas som infångar fler verksamheter, åtgärder och 
ämnen. Med de nya EU-målen, som anges i avsnitt 3.1 nedan, har ytterligare tyngd lagts 
vid att försöka begränsa klimatpåverkan och minska naturresursförbrukning för att säkra 
utveckling för kommande generationer. Värt att poängtera är att den successiva 
utvidgningen av vad som inryms i begreppet för avfall (se 2.2), är en ytterligare faktor 
till avfallsökningen. 
 
Begreppsanvändning 
1.2.1 End of Waste – När avfall upphör att vara avfall 
Definitionen kring vad som skall anses utgöra avfall sträcker sig långt tillbaka i tiden 
och har i viss mån varit starkt omstridd. Genom 2008 års ramdirektiv har 
avfallsreglering fått en tydligare begreppsbestämning men blivit snävare i vad som 
anses ingå i definitionen. Detta innebär att avfall med de nya normerna åter kan bli 
komponenter och inte längre med nödvändighet omfattas av avfallsregleringen. Inom 
den svenska lagstiftningen används oftast uttrycket ”när avfall upphör att vara avfall” 
som översättning till direktivets “End of Waste”. Det är även beskrivningen av den 
juridiska gränsen för när avfall övergår från att vara avfall till att åter bli en brukbar 
produkt.10 De nya definitionerna kan medföra problem i svensk rätt, dels med avseende 
på tolkningen av de nya klassificeringsnormerna, där gränserna fortfarande är diffusa. 
Dels för att både översättningen och ursprungsbeteckningen tillämpas vid tal om 
principen, något som kan skapa förvirring. I denna uppsats kommer därför begreppet 
End of Waste att användas. 
 
                                                        
4 Ramdirektiv 2008/98/EG art. 8 
5 Ramdirektiv 2008/98/EG art. 6-7 
6 Produktion och konsumtion påverkar miljön i alla länder, Ramdirektiv 2008/98/EG art. 6-8 
7 Se REACH  
8 Vilket i sig är en diffus och svår greppbar målsättning. 
9 Ramdirektiv 2008/98/EG art. 6-8 
10 Ramdirektiv 2008/98/EG, Revidering av EU:s ramdirektiv för avfall 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1.2.2 Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals - REACH  
Ett ytterligare steg för att gemensamt inom EU motarbeta farliga kemikalier och 
komponenter används och garantera en god skyddsnivå för människan och miljön 
instiftades kemikalieförordningen REACH år 2007.11 REACH utgör ett 
registreringssystem om kunskaps- och märkningskontroll av kemiska ämnen som 
tillverkas i eller importeras inom EU och syftar till att främja den fria rörligheten inom 
gemenskapen för kemikalier.12 Inom ramen för REACH tillämpningsområde undantas 
avfall då det inte anses utgöra ett föremål enligt förordningens förteckning. Definitionen 
för avfall får därigenom en avgörande roll för när REACH eller avfallslagstiftningarna 
skall tillämpas. REACH är en harmoniserad lagstiftning och återspeglar den EU-
rättsliga synen över hur nationerna bör förhålla sig till vissa substans- och 
ämnesområden vid produktion av produkter. Meningen är att upprätthålla en god 
skyddsmiljö och de grundläggande principerna inom EU genom att öka möjligheterna 
att tillvarata produkterna i senare led.13 REACH samverkar med det nya 
avfallsdirektivet på så sätt att det är menat att underlätta, på sikt, tillvaratagandet av 
produkter, genom att minska mängden farliga komponenter. 
 Så länge ett ämne omfattas av avfallsreglerna gäller inte REACH-
registreringssystem. Utgör det inte avfall tillämpas produktlagstiftningen och/eller 
REACH. Då REACH syftar till att förhindra användandet av de farligaste ämnen bör 
företrädesvis REACH tillämpas som generell lagstiftning (eller åtminstone parallellt) 
istället för produktlagstiftningen. Då REACH går längre i förhindra av farliga 
komponenter och ämnen. Särskilt i frågan om klassificeringen av avfall blir 
lagstiftningsfrågan av extra vikt då regleringarna skiljer sig åt mellan produkt och 
avfall. REACH blir inte tillämpbar vid utredning om ett ämne kan avklassificeras eller 
inte, men aktualiseras när det blivit sekundärt material.  
 Det rådande problemet med REACH är att det är svårt att veta när förordningen 
skall tillämpas och om den gäller parallellt med annan lagstiftning. I vissa situationer 
där avfall kunnat avklassificeras som avfall kan det lämpa sig i nuläget att behålla det 
som avfall och då tillämpa avfallsreglerna. Detta för att på ett enklare sätt kunna 
återvinna materialet vid ett senare tillfälle, p.g.a. REACH hårda krav för skonsammare 
ämnen i produkter. Innehåller komponenten ett farligt ämne enligt REACH skall det 
istället tillvaratas och kasseras.14  
 Genom den nya principen i avfallsdirektivet, End of Waste (se 1.2.1 nedan) inom 
svensk rätt när avfall upphör att vara avfall, blir REACH högst aktuellt. End of Waste 
fungerar som en av pelarna i direktivet och arbetet för ett bättre resurstillvaratagande. 
Principen innebär kortfattat att vissa specificerade avfall skall kunna upphöra att utgöra 
avfall efter att det genomgått en återvinningsåtgärd och uppfyller de särskilda kriterier 
EU framtagit. Det sekundära materialet går då åter under produktlagstiftningen och 
REACH. Detta i sin tur skall leda till minskad nyproduktion av nytt material och i sin 
tur en mindre mängd avfall. I övrigt finns det ingen annan direkt samverkan mellan 
avfallsdirektivet och REACH utom just att REACH kan aktualiseras om avfallet 
avklassificeras. Eller understödjare tillvaratagandet av resurser genom dess restriktivare 
hållning kring farliga ämnen. 
 
1.2.3 Avklassificering av avfall - biprodukter 
Vid tal om av klassificering av avfall sker lätt en sammanblandning med den s.k. 
biproduktsprincipen. Biprodukter är ämnen eller föremål som uppkommer i samband 

                                                        
11 Förordning EG 1907/2006, Reglering av kemikalier på EU-nivå 
12 Diskuteras i avsnitt 2 
13 Reglering av kemikalier på EU-nivå, artikel 128 REACH 
14 ”Underlag för samordning av avfalls- och kemikalielagstiftningen – rättsliga förutsättningar” s. 4 
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med produktionsprocessen av huvudkomponenten och som inte tillhör verksamhetens 
egentliga huvudändamål. För att ett föremål eller ämne skall anses utgöra en biprodukt 
och inte avfall måste den uppfylla följande förutsättningar: 
 

(i) Det tänkta användningsområdet av materialet måste vara lagligt, 
(ii) Materialet måste komma till användning, 
(iii) Materialet skall inte kräva ytterligare bearbetning för det tänkta 

användningsområdet samt, 
(iv) Biprodukten måste vara en integrerad del i produktionsprocessen.15 

 
Skillnaden mellan de två begreppen är att vid avklassificeringen av avfall vill man få 
avfall att åter bli klassat som en brukbar produkt. Medan vid biprodukt vill man undvika 
att få produkten klassad som avfall. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda den rättsliga problematiken 
kring det nya ramdirektivet för avfall i allmänhet och klassificeringen av avfall i 
synnerhet. Med instiftandet av en ny enhetlig och tydligare avfallsreglering medföljer 
typiskt sett frågor såsom om bestämmelserna är tillämpbara och genomförbara med 
avseende på lagens syfte och avsedda effekt. 
 
Följande frågeställningar avser besvaras i denna uppsats: 

• Hur ser det rättsliga ramverket ut rörande avfall inom svensk- och EU-rätt? 
 

• Är regleringen av End of Waste ändamålsenlig mot bakgrund av direktivets syfte? 
 
1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar enbart klassificeringsproblematiken inom ramen för svensk rätt 
baserat på syfte och mål med EU:s avfallslagstiftning. 
 
1.5 Metod och disposition 
Uppsatsen är indelad i fyra sammanhängande kapitel baserade på en rättslig analys och 
resonemang kring gällande rätt rörande avfall och miljöskydd följt av en avslutande 
diskussion som knyter samman berörda områden i arbetet.  
 För att på lämpligt sätt besvara frågeställningarna i denna uppsats kommer 
upplägget att utgå ifrån sedvanlig juridisk metod där relevant litteratur, såsom lagtext, 
kommentarer, förarbeten, rättsfall och doktrin samt artiklar och annan nödvändig 
information används. Då den EU-rättsliga uppbyggnaden skiljer sig ifrån den svenska 
kommer den s.k. teleologiska metoden att användas för att undersöka och analysera 
avfallsdirektivets syfte. Då den svenska avfallsregleringen har sin utgångspunkt i EU:s 
ramdirektiv för avfall kommer analysen av reglerna att utgå direkt ifrån 
avfallsdirektivet. Då tolkning kring definition saknas i/till lagtext sker förklaring bl.a. 
med utgångspunkt ifrån EG-domstolens praxis, för att tydligt exemplifiera dess 
inverkan i det rådande rättsförhållandet. 
 
 
 

                                                        
15 ”Underlag för samordning av avfalls- och kemikalielagstiftningen – rättsliga förutsättningar” s. 4  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2. EU:s miljö- och avfallspolitik 
 
I följande kapitel beskrivs den rättsliga regleringen inom den Europeiska Unionen, EU, 
närmre, då det är denna lagstiftning som ligger till grund för de svenska rättsnormerna 
gällande avfall. Inledningsvis ges en kort beskrivning av EU följt av aktuella fördrag 
som ligger till grund för miljölagstiftningarna. Därefter redogörs för själva grunden i 
ramdirektivet för avfall. Inledningsvis kommer kommissionens temainriktade strategi 
och miljöpolicy presenteras då det är dessa två dokument som utgör fundamenten för 
direktivets uppbyggnad och speglar dagens miljöpolitik. Därefter följer ett avsnitt om 
definitionen för begreppet avfall och hur detta är menat att tolkas enligt EU-praxis. 
Avfallsdefinitionen är av avgörande vikt för förståelsen och tillämpningen av 
miljölagstiftningarna. 
 
2.1 Europeiska gemenskapens avfallsreglering 
Det ökade intresset för miljön har lett till ett större fokus på avfall och dess hantering. 
Från tidigare agerande där man ansamlade restprodukter på ett och samma ställe har fler 
återvinningsstationer byggts och flera EU-rättsliga direktiv antagits och implementerats 
i medlemsstaternas lagstiftningar. Målet är att gemensamt hantera och kontrollera avfall 
för att förebygga skador i och utanför nationens gränser. Detta är av särskild vikt då 
varje stat anses som suverän och ingrepp för att förhindra påverkan från annan nation 
inte får ske. 
 Huvudmålsättningen inom EU är att skapa en fri och rörlig inre marknad med ett 
starkt skydd för människan och miljön. Den rättsliga grunden återfinns i EG-fördraget, 
vilken utgör den första pelaren i gemenskapen och kännetecknas av att vara 
överstatlig.16 Främst förekommande inom pelaren är förordningar och direktiv som 
utgör den s.k. sekundärrätten inom gemenskapen. Det innebär att staterna är fria att 
införa striktare (men inte mildare) lagstiftning än vad direktiven föreskriver.17 Detta ger 
staterna en viss frihet att själva reglera miljöskyddets omfattning, men innebär samtidigt 
att de måste upprätthålla en viss miniminivå. Miniminivån förhindrar därmed t.ex. att en 
stat får konkurrensfördelar genom en mildare lagstiftning. Primärlagstiftningen inom 
EU utgörs av s.k. fördrag vilka konstituerar EU och är den rättsliga grunden för all 
lagstiftning som inrättas inom gemenskapen.18 De EU-rättsliga normerna bygger främst 
på EG-direktiv19 som utgör en form av ramlagstiftning varigenom EU-rättens regler 
återspeglas och sedermera skall återfinnas i varje nations egna lagstiftningar.20 
 EU:s första gemensamma miljöpolitik påbörjades redan under senare delen av 
1970-talet och har sedan dess successivt vuxit för att i dag omfatta de flesta ömtåliga 
naturområden av skyddsvärt intresse. EU:s främsta miljöpolitiska syfte är att garantera 
att en hög miljöskyddsnivå understöds inom varje medlemsstat och att säkra framtiden 
för kommande generationer.21 Bland annat antogs kemikalieförordningen REACH, på 
svenskt initiativ år 2007 för att uppnå en bättre kontroll och begränsa mängden farliga 
kemikalier (särskilt de som förekommer i föremål och material), samt för att underlätta 
möjligheten att tillvarata brukbart material i återanvändningssyfte. (Se vidare 3.7). 
 Från antagandet av det första ramdirektivet har utvecklingen varit konsekvent 

                                                        
16 Nilsson, A. Introduktion till EU:s Miljörätt s. 7, Bernitz, U. Finna Rätt s. 55, Rättsområdet för den första pelarens 
omfattning benämns numera EU-rätt, tidigare EG-rätt, och ger EU ensamrätt att anta och instifta bindande normer för 
medlemsnationerna. 
17 Detta kan ge upphov till negativ effekt på direktivets avsedda syfte om en hög skyddsnivå, samt för internationellt 
förankrade företag som måste följa lagstiftning enligt både den egna- och andra staters -lagstiftning vid 
gränsöverskridanden verksamhet. 
18 Ramdirektiv 2008/98/EG  
19 Bernitz, U. Finna Rätt s. 55 
20 Nilsson, A. Introduktion till EU:s Miljörätt, s. 9 
21 Nilsson, A. Introduktion till EU:s Miljörätt s. 9, Ramdirektiv 2008/98/EG 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gällande de mål varje nation skall uppnå – farligt avfall och deponering skall minskas 
och återanvändningen öka. Likaså skall hanteringen av allt avfall ske på ett miljösäkert 
sätt.22 Målen för svensk avfallshantering finns formulerat i det nationella miljömålet 
God bebyggd Miljö: ”Den totala mängden avfall skall inte öka och den resurs som 
avfall utgör skall tillvaratas i så hög grad som möjligt, samtidigt som påverkan på och 
risker för hälsa och miljön minimeras”.23 De svenska miljömålen revideras med jämna 
mellanrum för att följa utvecklingen och den politiska hetluften. 
Avfallsproblemet är, som antytts ovan, ett globalt problem vilket innebär att bristerna i 
staternas nationella regleringar tidigt uppmärksammades för att kunna förhindra 
problemen som uppstår eller kan uppstå utanför nationens gränser. Detta innebär att 
medlemsstaterna innehar gemensamt täckande miljölagstiftning och miljöpolitiska mål. 
Det generella målet är att på bästa sätt att främja en hållbar utveckling och bättre 
hushålla med nationernas egna och världens råvaror .24 
 Sveriges och EU:s miljö- och avfallslagstiftnings grund fastslogs och definieras i 
den s.k. Brundtlands rapport där målet är att skapa en hållbar utveckling för natur och 
människa genom att se till den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen. 
Målet om en hållbar utveckling återfinns i den nu gällande grundlagen, 
Lissabonfördragets artikel 3.25 Här stadgas bl.a. följande: ”Unionen skall upprätta en 
fri inre marknad. Unionen skall verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft… samt på en hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö”. Detta innebär 
att samtliga mål med artikeln i möjligaste mån skall samverka och främjas.26 
 Miljömålen och fundamenten för EU-rättens reglering gällande avfall återfinns i 
artikel 174, 175 och 176 i EG-fördraget.27 Artiklarna anger bl.a. att målet med 
lagstiftningen är att skydda, bevara och i möjligaste mån förbättra levnadsmiljön för 
djur och människor;28 samt att reducera förbrukningen av (ändliga) naturresurser.29 
Vidare anges i artikel 175 och 176 att varje medlemsstat skall respektera och efterleva 
de mål gemenskapen resolverat genom införlivande i nationell lagstiftning. 
Medlemsstaterna är genom artikel 175 skyldiga att vidta lämpliga åtgärder för att 
uppfylla direktivens minimimålsättning.30 Det är alltså en renodlad 
miljöskyddslagstiftning som anger en lägsta skyddsnivå för miljön som 
medlemsstaterna är skyldiga att implementera i sina nationella lagstiftningar.31 Detta 
innebär att staterna inte får ställa lägre krav än vad direktivet fastställer. De är dock fria 
att införa mer långtgående krav. De materiella regler som omfattas av ramdirektivet 
understöds även av kompletterande dotterdirektiv. (Se vidare kapitel tre). 
 
2.2 EU:s avfallspolicy och Kommissionens temainriktade strategi  
Den nu gällande EU-reglering som svensk avfallslagstiftning skall följa är det ovan 
nämnda ramdirektiv för avfall, det s.k. avfallsdirektivet (2008/98/EG). Direktivet var 
menat att träda i kraft i nationell lagstiftning år 2010 men blivit något försenat i den 
svenska miljölagstiftningen. Det nya avfallsdirektivet innehåller bl.a. 
definitionsförtydliganden och nya bestämmelser med understöd av tillhörande 
skyldigheter samt fler bakomliggande styrmedel för att uppnå syftet med den 

                                                        
22 Ramdirektiv 2008/98/EG 
23 Miljömål för avfall – i Sverige 
24 Miljöbalkens genomgående mål, framgår i Miljöbalken (1998:808) 1 kapitlet 1 §. 
25 Regeringskansliet, Reglering av kemikalier på EU-nivå, Ramdirektiv 2008/98/EG  
26 Regeringskansliet, Reglering av kemikalier på EU-nivå, Ramdirektiv 2008/98/EG  
27 Ramdirektiv 2008/98 EG, Avklassificeringen av avfall s. 12, Nilsson. A. Introduktion till EU:s Miljörätt s. 74 
28 Ramdirektiv 2008/98 EG, Avklassificeringen av avfall s. 12, Nilsson. A. Introduktion till EU:s Miljörätt s. 74 
29 Ramdirektiv 2008/98 EG, Avklassificeringen av avfall s. 12, Nilsson. A. Introduktion till EU:s Miljörätt s. 74 
30 Ramdirektiv 2008/98 EG, Avklassificeringen av avfall s. 12, Nilsson. A. Introduktion till EU:s Miljörätt s. 74 
31 Nilsson. A. EU:s Miljörätt s. 74, Ramdirektiv 2008/98/EG  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gemensamma miljöpolitiken32, dvs. att förebygga uppkomsten och spridningen av, 
främst farligt avfall och bevara naturresurser genom att främja återanvändning. 
Prioritering i avfallsdirektivet har lagts på de områden där få positiva effekter uppmätts 
efter införseln av 1975 års direktiv. 
 Den bakomliggande målsättningen till instiftandet av det nya avfallsdirektivet är 
att reducera uppkomsten av (främst farligt) avfall, dess inneboende farliga egenskaper 
och tillvarata fler sekundära produkter för att i en större utsträckning nå en form av 
kretsloppssamhälle där nyproduktionen hålls nere.33 Arbetet för att detta skall uppnås 
utgår ifrån vad som inom gemenskapen kallas det sjätte miljöhandlingsprogrammet 
”Miljö 2010, Vår framtid – vårt val “ och ”En temainriktad strategi för förebyggande 
och materialåtervinning av avfall”.34 Policyn är inte till sin karaktär rättsligt bindande 
utan innehåller enbart strategiska ramar och mål för hur miljö- och avfallsarbetet bör 
utformas inför framtiden för att uppnå målen.35 Dessa är bl.a. att minska mängden avfall 
och öka återanvändningen av resurser genom att bilda ett kretsloppssamhälle.36 Bland 
styrmedel har avfallshierarkin och principen om End of Waste fått mer framträdande 
roller.37 Tanken är att avfall som åter klassificerats som icke-avfall38 skall öka 
återanvändningen av fortfarande brukbart restmaterial och därigenom minska behovet 
av att producera nytt,39 samtidigt som avfallshierarkin i möjligaste mån skall förhindra 
uppkomsten av nytt avfall och se till att avfallshanteringen sker korrekt.40  
 
2.2.1. Avfallshierarkin 
En av de grundläggande idéerna för att uppnå syftet med det nya avfallsdirektivet är den 
s.k. avfallshierarkin. Denna innebär att man försöker förhindra uppkomsten av nytt och 
farligt avfall genom olika prioriteringssteg. Det avfall som uppkommer skall med den 
nya regleringen i första hand återanvändas och återvinnas.41 Målet med principen är att 
så långt som möjligt förhindra deponering som hanteringsform och istället 
uppmärksamma produktens egenskaper.42 I den mån avfall måste deponeras finns nu 
striktare regler uppställda för att öka arbetet med att återanvända material i ett tidigare 
skede i produktionsledet. Med avfall åsyftas i dagligt tal restprodukter som saknar 
bruksvärde och som innehavaren avser eller är skyldig att göra sig av med och ingen 
avser göra anspråk på. Det skall dock noteras att avfall samtidigt kan vara en resurs och 
brukas i annat syfte vilket är ämnat att förtydligas med införseln av den nya 
avfallsregleringen, uttrycks i kapitel två.  
Avfallshierarkin är ingen nyhet inom miljö- och avfallslagstiftningarna, men har med  
införseln av det nya avfallsdirektivet fått en mer framträdande roll än tidigare.43  

                                                        
32 Ramdirektiv 2008/98/EG art. 1 
33 Kommissionen, ”Miljö 2010, Vår framtid – vårt val” s. 4, ”Det främsta målet med all avfallspolitik bör vara att 
minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön, vid generering och hantering av avfall. 
Avfallspolitiken bör också ha som mål att minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av 
avfallshierarkin” Källa: Direktiv 2008/98 EG.  
 Policyn är i sig inte rättsligt bindande utan i och med införseln av 2008 års ramdirektiv är tanken att målsättningarna 
i policyn skall återspeglas. 
34 Ramdirektiv 2008/98/EG  
35 Kommissionen, ”Miljö 2010, Vår framtid – vårt val” s. 4,  
36 Kommissionen, ”Miljö 2010, Vår framtid – vårt val” s. 4,  
37 Ramdirektiv 2008/98/EG art 28 
38 Syftar även till begreppet sekundär produkt. 
39 Ramdirektiv 2008/98/EG art 27 
40 Ramdirektiv 2008/98/EG art 28 
41 Ramdirektiv 2008/98/EG art 29 
42 Ramdirektiv 2008/98/EG art 29 
43 Ramdirektiv 2008/98/EG art 28 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Figur 1 Avfallshierarkin 
Stegen bygger på EU:s riktlinjer för hantering av avfall och innebär att olika 
förfarandeåtgärder numrerats inom olika prioritering klasser där den miljövänligaste i 
första hand skall väljas.44 Syftet är att minska avfallsmängderna genom att bibehålla fler 
sekundära produkter i ett kretslopp, vilket i sin tur skall minska belastningen på miljön 
och bevara naturresurserna.45 Med avfallshierarkin kan man se likheter med 
kretsloppsprincipen i Miljöbalkens hänsynsregler, som innebär att öka och säkra 
produkters livslängd och tillvaratagande. 
 Avfallshierarkin består av fem steg för hantering av olika avfallsslag. Figuren till 
höger illustrerar de olika förfaringsåtgärderna, vilka enbart kommer att kortfattat 
redogöras nedan. I första hand skall arbetet för att begränsa uppkomsten av avfall ske 
genom förebyggande och motverkande åtgärder.46 Främst skall uppkomsten av avfall i 
möjligaste mån undvikas genom att varje medlemsstat aktivt skall utveckla 
handlingsprogram för hanteringen av avfall (detta sker bl.a. genom de kommunala 
avfallsplanerna).47 I den mån avfall ändå uppkommit skall föremål så långt 
som möjligt kontrolleras, rengöras eller repareras för att kunna återutnyttjas.48 I tredje 
hand skall materialåteranvändning ske. Som sista åtgärd får avfallet bortskaffas genom 
slutlig avfallsprocess, såsom förbränning eller deponering. Även då skall så mycket 
energi-återanvändning försöka att tillvaratas genom ett korrekt förfarande som 
myndighet föreskrivit.49 Hierarkin kan frångås om bättre hanteringsalternativ finnes, 
som är miljö- och ekonomiskt motiverade.  
 Avfallshierarkin har funnits som en del i EU:s miljöpolitik under en lång 
tidsperiod, men det är först i 2008 års ramdirektiv om avfall och miljöpolicyn för 2010 
som dess avsedda ursprungssyfte tagits in som en av tyngdpunkterna i det förebyggande 
arbetet. I det nya avfallsdirektivet är ett av de mer utbredda målen att öka återvinning 
och återanvändning och se till produkters hela livscykel. 50 Bl.a. har gränsvärden satts 
upp för mängden återvunnet material som varje hushåll skall uppnå inom en viss 
tidsgräns.51 Avfallshierarkins prioriteringsnivåer har därför ansetts som en viktig del för 
att medlemsstaterna skall nå dessa mål.52 
 
 

                                                        
44 Ramdirektiv 2008/98/EG art 4 
45 Ramdirektiv 2008/98/EG art 28 
46 EU:s nya avfallsdirektiv 
47 Ramdirektiv 2008/98/EG art 29 
48 Ramdirektiv 2008/98/EG art 4.1 (b) och 3 (16) 
49 EU:s nya avfallsdirektiv 
50 Förebyggsarbetet skall inte enbart riktas mot när produkten väl är avfall utan med det nya avfallsdirektivet skall 
fokus läggas redan innan det blivit avfall. 
51 Ramdirektiv 2008/98/EG art 11 
52 Promemoria om nya avfallsregler, Ds 2009:37, s 125. 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2.3 Avfallsdefinitionen  
Miljö- och avfallsskyddet i svensk rätt utgår i från flera EU-regleringar. Den 
gemensamma definitionen för avfall återfinns i avfallsdirektivets tredje artikel kolumn 
ett, och i svensk lagstiftning i Miljöbalkens 15 kapitel 1 § och som avser: ”Allt som 
ingår i en av de fastställda, dock icke uttömmande, avfallskategorier i bilaga ett till 
avfallsförordningen”, samt som dess innehavare gör sig av med, avser eller är skyldig 
att göra sig av med och som ingen avser att göra anspråk på.53 I det nya 
avfallsdirektivet omfattas alltså även ett ämne eller föremål som kan utgöra biprodukt 
eller komma att bli en sekundär produkt igen.54  
 
2.3.1 EG-domstolens rättspraxis om definitionstolkning 
EG-domstolen har i ett flertal avgöranden behandlat frågan om definitionen kring avfall 
och arbetat för att ta fram generella principer som är tänkta att kunna tillämpas för att 
avgöra om det utgör avfall eller produkt. Med införseln av de nya begreppen 
biproduktprincipen och End of Waste har tolkningsfrågan kring avfallsdefinitionen 
blivit än viktigare. Begreppet avfall har i det senaste avfallsdirektivet fått en tydligare 
utformning, men samtidigt en snävare gräns för vad som anses utgöra avfall.55 Syftet 
med ändringen är att kunna fånga in exempelvis farliga kemikalier och komponenter. 
Men även utelämna sådant som inte behöver gå under striktare lagstiftning (se vidare 
3.3). Avfallsdefinitionen är av stor vikt då den utgör en form av in- och utgång från 
avfallslagstiftningen, dvs. anger när avfall upphör vara avfall eller utgör avfall och 
lagstiftning som då blir tillämpbar.  
 Ytterligare en anledning till varför definitionsfrågan är så väsentlig för 
lagstiftningen är att avfall förutom att utgöra ett allvarligt miljöproblem även skall ses 
som en tillgång med ett ekonomiskt värde och underkastat principen om en fri inre 
marknad.56 Detta innebär att en alltför strikt tolkning skulle hindra grundprincipen om 
fri rörlighet och konkurrensen inom EU. Samtidigt skulle en alltför snäv tolkning 
riskera att underminera målet om en hög miljöskyddsnivå och EU:s avfallskrav.57  
 För att exemplifiera vad som utgör och omfattas av nu gällande avfallsbegrepp 
redogörs i det följande för några domar från EG-domstolen där avfallsbegreppet varit 
uppe till förhandsavgörande och sedermera blivit prejudikat i tolkningsfrågan. Fokus i 
domarna ligger främst på de omständigheter som inte anses utesluta en tillämpning av 
avfallsdefinitionen. I exempelvis Zanettimålet ligger tyngdpunkten på om avfall kan 
genomgå ett återvinningsförfarande utan att statusen som avfall måste förändras. Samt 
att material kan betraktas som avfall, även om dess innehavare försöker få 
kompensation (innehar ett ekonomiskt värde), när denne avser göra sig av med 
föremålet.  
 
Mål C-206/88 Vessosso och Zanetti  
Zanettimålet58 var ett av de första målen som var uppe i EG-domstolen för ett 
förhandsavgörande rörande frågan om definitionen kring avfall. Målet handlade om 
olovlig hantering av avfall då tillstånd för hantering saknades enligt nationell 
lagstiftning.  En av de åtalade parterna i målet hävdade att det inte rörde sig om 
hantering av avfall och därigenom att tillstånd inte krävdes. Tillstånd omfattade enligt 
                                                        
53 Miljöbalken (1998:808) 
54 Betydelsen av om komponenten besitter ett ekonomiskt värde, är avsett för fortsatt användning eller skall 
återanvändas berörs mer i avsnitt 2.3. 
55 B.la. har inga uttömmande listor för vad som utgör avfall uppställts, utan bedömning får göras i varje enskilt fall. 
Ex. avfallskategorierna i bilaga I till avfallsförordningen. Ramdirektiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av 
vissa direktiv. 
56 Sekundära produkter som besitter ett ekonomiskt värde för återvinning till nya komponenter. 
57 Avfallshantering och producentansvar i Miljöbalken s. 79, se exempelvis mål C 2/90 Vallonien nedan. 
58 Mål C-206/88 Vessosso och Zanetti (Italien) 28 mars 1990.  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(implementerad) EU-rätt enbart föremål innehavaren hade för avsikt att bortskaffa eller 
skulle bortskaffa. Enligt de tilltalade fanns fortfarande ett ekonomiskt värde kvar i 
materialet som hanterats, vilket innebar att det inte kunde anses som övergivet.59 
Domstolens egen tolkning av bestämmelserna var dock att avfallsbegreppet inte skulle 
förstås som att det utesluter ämnen eller material av ekonomiskt värde per automatik. 
Detta då syftet med direktiv om avfall och direktiv om giftigt och annat avfall är avsett 
att skydda människors hälsa och miljö.60 Att undanta alla ämnen eller material som 
fortfarande besitter ett visst ekonomiskt värde från att klassificeras som avfall skulle 
därför (kunna) motarbeta båda direktivens syfte.61 Avgörandet i Zanettimålet innebar 
även att begreppet i direktiv om avfall, inte utesluter att föremål kan återanvändas rent 
ekonomiskt och bli en del av kretsloppet igen – dvs. numera grundidén för principen om 
End of Waste.  
 
Mål C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 Tombesi m.fl. 
Ett annat förhandsavgörande från EG-domstolen är det s.k. Tombesimålet.62 I detta mål 
förtydligades definitionsfrågan kring avfall ytterligare. Kärnfrågan i målet rörde om 
industriella restprodukter, som producerats av tredje man och som enligt nationell 
lagstiftning krävde tillstånd för hantering, skulle klassificeras som avfall och då 
underkastas gemenskapens avfallsreglering. Enligt de Italienska lagarna, vari parterna 
hemma hörde, gjordes en åtskillnad mellan avfall och restprodukter, där restprodukter 
undantogs i större utsträckning från kravet om tillstånd vid hantering. Samt i övrigt 
omfattades av betydligt mildare reglering gällande förvaring, hantering och 
återanvändning än vid avfall.63 Parterna menade även att föremålen hade kommersiella 
egenskaper vilket innebar att de då inte omfattades av avfallsdefinitionen enligt gällande 
rätt. Till sitt försvar menade de åtalade att de ämnen och material som hanterats var 
restprodukter som kunde bli föremål för ekonomisk återanvändning,64 vilket i sin tur 
skulle innebära att det inte utgjorde avfall enligt direktivets reglering. Domstolen intog 
dock samma linje som i det ovannämnda Zanettimålet65 och konstaterade att avfall inte 
skall uppfattas som att det inte omfattar substanser, ämnen eller föremål som kan bli 
föremål för en transaktion66 eller för offentliga eller privata prisnoteringar.67 Det är 
främst i situationer där avfallet genomgått en de aktiveringsprocess, som är avsedd att 
oskadliggöra restprodukterna som ovannämnda gemenskapsregler är menade att 
tillämpas.68 Avgörandet i Tombesimålet blev därigenom att avfallsdefinitionen kom att 
ändras till att även omfatta: ”Samtliga föremål, ämnen och substanser som ägaren gör 
sig av med eller är skyldig att göra sig av med, även om de har ett marknadsvärde och 
insamlas yrkesmässigt för återvinning, vidare utnyttjande eller återanvändning”.69  
 Domen fick även en avgörande betydelse när det gäller biprodukter genom 
generaladvokat Jacobs uttalande som angav nya riktlinjer som innebar att 
avfallsdefinitionen även bör omfatta biprodukter och den gällande biproduktprincipen. 
Jacobs menade i sitt uttalande att det kan vara svårt att utskilja om det rör sig om en 
process rörande återvinning eller en fortsatt bearbetning av restprodukt eller biprodukt 
som uppkommit i produktionsprocessen.70 I det förstnämnda fallet skulle det innebära 

                                                        
59 Mål C-206/88 p. tre, Mahmoudi, S., ”EG-domstolen och frågan om avfall”  s. 47 ff 
60 Direktiv 75/442 om avfall och och direktiv 78/319 om giftigt och annat avfall. 
61 Mål C-206/88 p. tio-tolv, Mahmoudi, S., ”EG-domstolen och frågan om avfall” s.  47 ff 
62 Mål C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 Tombesi med flera 25 juli 1997. 
63 Mahmoudi, S., ”EG-domstolen och frågan om avfall” s 49 ff 
64 Mål C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 Tombesi, p. 41 
65 Mål C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 Tombesi p. 47-48 
66 Fortfarande kvarhåller ett visst ekonomiskt värde. 
67 Mål C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 Tombesi p. 54 
68 Mål C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 Tombesi p. 54 
69 Mål C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 Tombesi p. 51-52 
70 Mål C-304/94, C-330/94, C-342/94 och C-224/95 Tombesi p. 53 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att avfallslagstiftningen blev tillämpar, medan i det sistnämnda fallet kvarstår 
restprodukten som produkt, dvs. tillämplig lagstiftning blir produktlagstiftning.  För att 
det inte skulle anses vara en restprodukt krävdes att materialet inte behövde undergå 
någon form av återvinningsåtgärd. Skulle detta ändå krävas är materialet att anse som 
avfall fram till dess att återvinningsåtgärden skett.71 Dock framhöll Jacobs att i många 
situationer måste substanser genomgå någon form av återvinningsprocess för att åter 
kunna bli brukbara för det tänkta användningsområdet och det är då inte att anse som att 
substansen återvinns i form av avfall utan som biprodukt.72 Problematiken vid 
biprodukter ligger alltså i definitionsbegreppet ”återvinningsåtgärd”.  
 
Mål C-418/97 Arco 
I Käromålet ansökte parterna om att få transportera material till ett annat EU-land. 
Materialet tillståndet omfattade var en biprodukt i tillverkningsprocessen av den 
produkt företaget huvudsakligen framställde. Frågan i målet rörde om materialet skulle 
klassificeras som biprodukt eller avfall.73 EG-domstolens roll blev alltså att utröna om 
det skulle anses vara avfall enligt direktivets mening, då materialet genomgått ett 
återvinningsförfarande för att kunna fungera som bränsle, eller om det utgjorde 
biprodukt genom att det uppkommit under framställningsprocessen för den egentliga 
produkten. Även i detta mål blev avgörande om innehavaren avsåg göra sig av med 
materialet, samt vilken form av återvinningsprocess det genomgått. Vid frågan om 
biprodukt har som tidigare nämnts villkor uppställts för att dessa skall undgå 
klassificering som avfall (avsnitt 2.2). En av dessa villkor är att biprodukten inte 
behöver genomgå en större anpassning genom ny förädlingsprocess för att kunna få den 
funktion den är avsedd att användas till.74  
 
Mål C-2/90 Vallonien 
Ytterligare ett exempel på avfallshantering som var uppe till förhandsavgörande i EG-
domstolen är det så kallade Vallonienmålet. Kärnfrågan i rättsfallet rörde inte på ett 
direkt sätt själva avfallsdefinitionen, likt de övriga domarna, utan en tolkning huruvida 
avfall i situation som rörde transport eller bortskaffande av avfall omfattades av EG-
regleringen, vilket också aktualiserade principen om fri rörlighet av varor och tjänster. 
Med de nya avfallsreglerna skall avfall åter kunna ses som en produkt, vilket tidigare 
nämnts och gör att EU-principen blir tillämpbar.  
 Vallonienmålet rörde reglering av tippning och dumpning av avfall från andra 
EU-stater i annan än den egna. Syftet med målet var att utreda ändamålet med landets 
lagstiftning där man uppställt förbud mot att andra nationers avfall fick förvaras inom 
region. Belgien hade i sin lagstiftning infört en striktare reglering som förhindrade 
transportering och omhändertagande av avfall från andra EU-länder. Kommissionen, 
som stämt Belgien, menade att detta var en överträdelse av artikel 28 (före detta art. 30) 
och principen om den fria marknaden.75 EG-domstolens uppgift var att utreda om avfall 
som avsågs bortskaffas eller återvinnas skulle jämställas med varor och då gå under 
nämnda artikel 28, och då inte få förses med restriktioner i en stats nationella 
lagstiftning.    
 EG-domstolen gick delvis på kommissionens linje om att det rörde sig om en 
överträdelse då det var att anse som avfall med ett kommersiellt värde, men menade 
                                                        
71 Mahmoudi, S., ”EG-domstolen och frågan om avfall” s 51 
72 Mahmoudi, S. ”EG-domstolen och frågan om avfall” s 51 
73 Mål C-418/97 p. 11-13 
74 Underlag för samordning av avfalls- och kemikalielagstiftningen – rättsliga förutsättningar” s. 4, (i) det tänkta 
användingsområdet av materialet måste vara lagligt, (ii) materialet måste komma till användning, (iii) materialet 
skall inte kräva ytterliggare bearbetning för det tänkta användningsområdet samt (iv) biprodukten måste vara en 
integrerad del i produktionsprocessen.  
75 Mål C-2/90 Vallonien s. 38-40 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samtidigt att normerna kunde rättfärdigas med hänsyn till miljöhänsynsskydd enligt 
tidigare praxis. Genom detta menade man att förvaring av avfall alltid innebär en ökad 
risk för spridning av farliga föroreningar på grund av svårigheten att kunna sluthantera 
avfall med farliga egenskaper. Med avfallslagstiftningen avsågs att varje medlemsstat 
främst skall sätta den egna kapaciteten till att minska och på ett miljömässigt korrekt 
sätt ta hand om det egna avfallet före andra medlemsstater. Enligt domen skall alltså 
miljöförstörande åtgärder/handlingar i första hand hejdas vid sin ursprungspunkt (den 
egna staten). Även om det alltså konstaterades att avfallet gick under principen fri 
rörlighet i artikel 28 och att den fria rörligheten inte fick förhindras godtogs staten 
Belgiens invändning genom rätten till miljöskydd.76 Att invända att avfall har ett 
negativt värde och att innehavaren oftast avser att göra sig av med det var inte ett 
godtagbart argument då artikel 28 även gäller avfall.  
 
2.4 Egna reflektioner 
En gemensam nämnare som kan ses i rättsfallen och som är avgörande för begreppet 
avfall, är huruvida det är en substans, ämne eller material som man vill, är skyldig eller 
avser att göra sig av med.77 Det behöver alltså inte direkt klassificeras som avfall efter 
att det genomgått en typisk form av process för avfallshantering trots direktivets syfte 
om ett starkare skydd för miljö och hälsa. Substansernas påverkan genom 
behandlingsprocess blir alltså inte den avgörande faktorn för huruvida det skall 
betraktas som avfall. Inte heller medför ett ekonomiskt värde i materialet att det 
undantas från att omfattas av definitionen för avfall och gällande reglering. Avgörande 
blir istället huruvida innehavaren avser att eller måste göra sig av med materialet enligt 
gällande lagstiftning.78 Föremålets skadliga egenskaper har i viss mån mindre betydelse 
vid klassificering för End of Waste principen, då utgångspunkten oftast är att farligt 
avfall innehåller tungmetaller eller andra farliga komponenter som inte kan eller får 
återvinnas och därmed undantas i princip direkt från avfallsbegreppet. Värt att notera är 
även att biprodukter som är en integrerad del i tillverkningsprocessen till avsedd 
huvudkomponent inte per automatik utesluts från avfallsbegreppet. Genom praxis från 
EG-domstolen fastslås alltså att begreppet varor omfattar alla substanser, föremål eller 
ämnen som kan vara föremål för kommersiella transaktioner, vilket innebär att avfall är 
inkluderat och omfattas av principen om fri rörlighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
76 Mål C-2/90 Vallonien s. 39-40 
77 Michanek, G. och Zetterberg, C. Den Svenska Miljörätten s. 317 
78 Mahmoudi, S. EU:s Miljörätt, s. 202 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3. 2008 års ramdirektiv om avfall i svensk rätt 
 
Sedan det första ramdirektivet om avfall stiftades år 1975 har mycket skett inom 
avfallsområdet – i både positiv och negativ bemärkelse. Negativt då direktiven inte nått 
de mål som tidigare ställts upp, positivt då direktiven fortsätter att utvecklas och mer 
fokus läggs på miljöarbetet.  
 I svensk rätt regleras avfallsfrågorna i Miljöbalkens 15 kapitel, som syftar till att 
återspegla avfallsdirektivets och EU:s miljömålsättning om ett bättre resursutnyttjande. 
Kapitlet kompletteras även med underliggande förordningar som reglerar specifika slag 
av avfall eller ett visst specifikt hanteringsförfarande. Särskilt avfallsförordningen får en 
framträdande roll vid tillämpningen av 15 kapitlet MB då det innehåller de 
grundläggande bestämmelserna för vanligt avfall. 
 
3.1 Avfallsdirektivet 
Sveriges miljö- och avfallslagstiftning styrs till stor del av 2008 års ramdirektiv om 
avfall. Direktivet ersätter i den svenska miljö- och avfallslagstiftningen tre tidigare 
direktiv: ramdirektivet (2006/12/EG) om avfall, direktiv (91/689/EEG) om farligt avfall 
och direktiv (75/439) om spillolja.79 I 2008 års avfallsdirektiv har lagstiftningen 
utformats att bli mer inriktad på förebyggande arbete och bättre resurstillvaratagande i 
tidigare stadium.80 Tyngdpunkt har i svensk och nationell rätt lagts vid att komplettera 
tidigare diffusa och svårbegripliga legaldefinitioner, bl.a. genom att utvidga 
definitionsbegreppen och ta fram fler generella principer som skall underlätta 
tillämpning och tolkning för vad som faller inom lagstiftningen.81  
 Med en tydligare avfallslagstiftning vill man förenkla gränsdragningen mellan 
produkt och avfall, då man ansett att en ökad återanvändning av material är en av de 
mest bidragande faktorerna till att uppnå en positiv effekt och hämma den negativa 
kurva som i dag råder.82  
 Det nya avfallsdirektivet är av mer modern karaktär jämfört med tidigare gällande 
direktiv som enbart byggt på åtgärder som börjat gälla först efter föroreningar skett, 
d.v.s. då produkten blivit avfall. Tanken är att även beslutsprocesserna skall baseras på 
livscykelanalyser för att uppnå ett kretsloppssamhälle som fungerar på ett ekonomiskt 
och miljömässigt effektivt sätt. 
 
3.2 Nu gällande regler för avfall 
Då direktivet om avfall egentligen skulle implementerats år 2010 i nationell lagstiftning, 
men blivit försenat finns än så länge enbart betänkanden och remissutlåtanden angående 
nödvändiga ändringar i Miljöbalken. Kravet om att återspegla kretsloppsprincipen, det 
förebyggande arbetet för uppkomsten av nytt avfall och inriktningen mot ökad 
återvinning finns ännu inte tydligt utsatt. Som nämns nedan är det än så länge främst 
producentansvarsregeln som uppfyller EG-direktivets krav om ökat material- och 
kretsloppsarbetet.  
 Miljöbalkens 15 kapitel är främst det kapitel som reglerar avfallsfrågorna i svensk 
rätt. Där finns bland annat krav på återanvändning och återvinning av varor och att 
aktören tidigt skall uppmärksamma föremålets substans för att underlätta ett fortsatt 
omlopp. Detta brukar även kallas den så kallade producentansvarsregeln. Detta innebär 
att producenterna ansvarar för att produkterna de släpper ut åter samlas in efter 
förbrukning. Anledningen till att man införde producentansvar för särskilda 

                                                        
79 Revidering av EU:s ramdirektiv för avfall. 
80 Ramdirektiv 2008/98/EG art 28 
81 Ramdirektiv 2008/98/EG art 28 
82 Ramdirektiv 2008/98/EG art 28 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komponenter är att producenterna aktivt skall arbeta för att deras produkter blir mer 
miljövänliga och på så sätt underlättar återvinnings- och miljöprocessen. I situationer 
där producentansvar inte gäller för bortskaffning, ansvarar kommunen för transportering 
av uppkommit hushållsavfall enligt kapitlet. 
 De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel gäller även för avfall 
och omfattar alla som utför en åtgärd eller verksamhet som inte är försumbar. Genom 
tidigare direktiv har det främst varit hänsynsreglerna som fungerat som förebyggande 
reglering för att förhindra föroreningar. Övriga avfalls- och miljöregler har först börjat 
gälla efter miljöpåverkan skett och materialet blivit obrukbart. Bestämmelserna ligger 
även till grund för tillstånd- och beslutsprocesserna enligt Miljöbalken. Grunden i de 
allmänna hänsynsreglerna utgår ifrån en egenkontroll för verksamhetsutövare där 
tillstånd och ansökan utgör myndigheternas främsta tillsynsredskap. Reglerna om 
egenkontroll finns i 26 kapitlet MB. Det är främst kunskapskravet, 
försiktighetsprincipen, produktvalsregeln och skälighetsprincipen som får en betydande 
roll vid frågan om avfall.  
 Genom det nya avfallsdirektivet skall striktare regler sättas in i ett tidigare led för 
att förhindra miljöpåverkan och förluster av brukbart material (öka återvinning och 
minska miljöpåverkan, se b.la. tanken med REACH). 
 Avfall som avses i detta arbete går under bilaga ett till avfallsförordningen och 
regleras inte genom särskild lagstiftning vilket innebär att Miljöbalkens normer om 
påföljder gäller om ett miljöbrott skulle begås. Reglerna om miljöbrott återfinns i 29, 30 
och 32 kapitlet MB. Med miljöbrott menas att om en handling eller åtgärd utförs som 
leder till skada eller förstörelse av natur eller livsmiljö. Avseende avfall är emellertid 
det vanligaste miljöbrottet att ett område förorenas. I detta fall aktualiseras 10 kapitlet 
”Verksamheter som orsakar miljöskador”, och reglerar situationer där 
verksamhetsutövaren skall bära kostnaderna för de miljöproblem deras verksamhet 
medfört, principen förorenaren betalar (Även kallat PPP83). 
 De tidigare avfallsreglerna kan motiveras av att avfall ofta är att anse som 
heterogent, d.v.s. innehåller mer föroreningar och har en osäkrare kvalitet än produkter. 
Därför har det troligen ansetts räcka med att låta produkt övergå till avfall innan en 
klassificering av materialets karaktärsegenskaper utförts. Det innebär att gällande 
reglering för de flesta produkter är av mer generell karaktär än vid avfall, då hårdare 
regler gäller just för att förhindra föroreningar. Det är föroreningarna som räknas som 
avfall och inte produktens kvalitetssäkrade egenskaper, även om de kan vara 
detsamma som vid restprodukt och/eller de som ger upphov till föroreningarna. Tanken 
bakom 2008 års avfallsdirektiv är därigenom god, då den förhoppningsvis kommer att 
angripa problemen innan de hunnit bli för stora. Troligen kan man dra slutsatsen att en 
produkt är något som man vill behålla och hantera medan avfall är något man vill bli av 
med, därför har man inte sett det som högsta prioritet att införa en tydligare och striktare 
reglering för att säkra en god hantering förrän nu. Men det hindrar inte att användandet 
av farliga kemikalier och utsläpp ändå sker.  
 
 
 
 
 
 
                                                        
83 The Polluter Pays Principle - PPP 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4. End of Waste  
 
En av nyheterna i 2008 års ramdirektiv om avfall är som tidigare nämnts framtagandet 
av kriterierna för End of Waste. Genom dessa vill Europaparlamentet stabilisera och i 
möjligaste mån minska mängden årligt nyproducerat avfall. Även om man genom de 
tidigare avfallsregleringarna till viss del lyckats reducera uppkomsten av det farligaste 
avfallet, är bortskaffande och deponering fortfarande de främst förekommande 
behandlingsåtgärderna. Principen om End of Waste syftar till att underlätta för ett nytt 
livscykelfokus gällande sekundära produkter för att nå målen EU:s miljöpolicy. För att 
principen om End of Waste skall kunna tillämpas måste avfallet uppfylla de uppställda 
villkor medlemsstaterna gemensamt enas kring och som redovisas nedan.  
Bestämmelserna rörande klassificeringen om avfall finns i artikel 6 till avfallsdirektivet.
   
4.1 Klassificeringsbestämmelserna 
End of Waste innebär att vissa specificerade produkter, som övergått till att bli 
restprodukt, åter kan bli sekundära produkter efter att de genomgått en 
återvinningsåtgärd avsedd för avfall.84 Detta innebär i sin tur att de inte längre omfattas 
av avfallsreglerna, utan hanteras åter som produkt.   
 Framtagandet och genomförandet kring regleringen för kriterierna av End of 
Waste har sin grund i den tidigare nämnda Temainriktade strategin om förebyggande 
och materialåtervinning av avfall (ovan 3.1) och är en del i åtgärdsarbetet 
avfallsdirektivet föreskriver. Syftet är att klargöra vilka villkor som gäller för olika 
sorters avfall för att de skall kunna avklassificeras och åter kunna betraktas som ett 
icke-avfall. Härigenom aktualiseras återigen principen om fri rörlighet.85 Syftet är att 
tillämpning av kriterierna ska bidra till uppnåendet av en god miljömässig skyddsnivå 
och ekonomiska fördelar samt minskad mängd avfall. Kriterierna är, likt 
definitionsbegreppen, framtagna gemensamt mellan medlemsstaterna för att kunna 
fungera ostört inom hela Unionen. 
 Genom att avfall åter kan anses vara en sekundär produkt är alltså förhoppningen 
att dels öka andelen avfall som återvinns och dels att förenkla återvinningsprocesserna. 
Målet är ett giftfritt och resurssnålt samhälle där mängden avfall hålls nere och i större 
utsträckning tillvaratas som en resurs.86  
 

4.2 När upphör avfall att utgöra avfall? 
Än så länge är regleringen kring End of Waste aningen diffus och det finns i dagsläget 
få avgöranden från EG-domstolen som behandlat frågan. Ett av dem skall dock 
redovisas närmare nedan, det s.k. Mayer-Parry-målet (Mål C-444/00). 
 Tvisten rörde en avslagen ansökan för bolaget Mayer-Parry som specialiserat sig 
på att omvandla metalliskt skrot till industriellt användbart stål igen, vilket företaget 
ansåg utgjorde vad som enligt definitionen omfattade auktoriserad 
upparbetningsanläggning för återvinning och materialutnyttjande av avfall.87 EG-
domstolen inledde med att klargöra sambandet mellan direktiv 75/442 om avfall och 
direktiv 94/62 om förpackningar och förpackningsavfall, vilka innehöll de regler som 
aktualiserades i målet. Domstolen konstaterade att direktiv 94/62 är överordnat direktiv 
75/442, med följd att bestämmelserna i direktivet om avfall har företräde i situationer 

                                                        
84 Ramdirektiv 2008/98/EG art 6 ”1” 
85 Ramdirektiv 2008/98/EG art 6 
86 Citat från End of Waste Criteria Final Report, European Commission, JRC, Joint Research Centre, Institute for 
Prospective Technological Studies, 2008 s. 5  
87 Domskälen till Mål C-444/00 Mayer-Parry, punkt 2 och punkt 28 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där direktiv 94/62 föreskriver annorlunda.88  
 Domstolen gick sedan vidare med den första frågan i målet som rörde begreppet 
materialutnyttjande i den mening som avses i artikel 3.7 till direktiv 94/62/EG om 
förpackningar och förpackningsavfall. Här konstaterades att materialutnyttjande per 
definition innebär upparbetning i en produktionsprocess av avfallsmaterial till sitt 
ursprungliga ändamål eller till andra ändamål med undantag för energiutvinning. Om 
förpackningsavfallet skulle hanteras för att på nytt framställa material eller tillverka ny 
produkt med liknande egenskaper som avfallets ursprung, och inte för att utvinna 
energi eller genom annat bortskaffande, gick det under direktiv 94/62 om 
förpackningar och förpackningsavfall och utgjorde alltså inte avfall. Enligt artikel 3.1 b 
avfallsdirektivet utgjorde det dock inte avfall om det återvanns genom 
materialåterutnyttjande, återanvändning eller genom andra processer vars syfte är att 
utvinna sekundära råvaror.89 
 Av Mayer-Parry fallet framgår alltså att avfall som återvunnits genom 
materialåterutnyttjande inte längre utgör avfall då direktiv 94/62 har företräde framför 
direktiv 75/442.90 EG-domstolen menade att för att säkerställa att en hög skyddsnivå 
bibehålls skall materialutnyttjande tolkas så att upparbetning av nytt material eller 
produkt endast faller inom avfallsdefinitionen om dess egenskaper liknar 
ursprungsmaterialet. Mayer-Parrys produktionsframställning kunde därför inte anses 
framställa nytt material då materialet fortfarande innehöll oönskade komponenter. 
Därmed skedde inget materialåterutnyttjande (för detta krävs en mer avancerad process 
för tillgodogörande av materialet). Företagets produktionsframställning av block, 
tunnplåt och tråd ansågs emellertid utgöra materialåterutnyttjande då den processen 
resulterade i nya produkter.91 Resultatet från domen blev att avfall inte upphör vara 
avfall genom att en sekundär produkt framställs, utan det är istället den sekundära 
produktens tillämpningsområde som blir avgörande.   
 
4.3 Kriterier för klassificering av icke-avfall i svensk rätt 
Rörande kriterierna för End of Waste kommer inga svenska bestämmelser att införas.  
Utgångspunkten kommer istället att vara EU:s gemensamma kriterier som baseras på 
avfallsdirektivet 3.2 och miljöpolicyn i 3.1.92 I svensk rätt kommer istället villkor att tas 
fram med utgångspunkt i EU-kriterierna för att underlätta tillämpningen av principen 
bland svenska aktörer. Enligt de nya reglerna om End of Waste skall avfall anses 
upphöra vara avfall när det har genomgått någon form av återvinningsförfarande. I 
återvinningsförfarande inkluderas t.ex. åtgärd som avser materialåtervinning.93 
Materialet måste, förutom särskilt tillvägagångssätt gällande avfall, även uppfylla 
följande kriterier:  
 

1. Ämnet eller föremålet skall användas för specifika ändamål, 
2. Det skall finnas en marknad för eller efterfrågan på avsett ämne eller 

föremål, 
3. Ämnet eller föremålet skall uppfylla de tekniska kraven som finns uppställda 

för det specifika ändamål materialet avses användas till, och med 
4. Befintlig lagstiftning och normer för produkter skall finnas och följas – dvs. 

innehavaren får inte strida mot gällande rätt, samt 
5. Användning av ämnet eller föremålet får inte leda till allmänt negativa 

                                                        
88 Domskälen till Mål C-444/00 Mayer-Parry, punkterna 49-57 
89 Sekundär vara skall inte behöva genomgå en ny likartad process som för framställningen av en helt ny. 
90 Domskälen till Mål C-444/00 Mayer-Parry, punkterna 64, 66-69, 88, 90, 92 och 93 samt domslutet 
91 Domskälen till Mål C-444/00 Mayer-Parry,  punkterna 64 och 73 och 83-88. 
92 Avklassificeringen av avfall s 42, Promemoria om nya avfallsregler, Ds 2009 
93 Lagar, direktiv och styrmedel viktiga för avfallssystemets utveckling s. 26 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följder på miljön eller människors hälsa.94 
 
Om det behövs skall/får myndigheterna ta fram gränsvärden för föroreningar som 
komplement till kriterierna. Syftet är att säkerställa att innehavaren av materialet 
verkligen avser återanvända produkten på ett miljövänligt sätt och för avsett syfte, utan 
att en större bearbetningsprocess krävs (jfr Mayer-Parry-målet), samt att innehavaren 
inte ämnar bortskaffa det på annat sätt för att undgå gällande rätt. Med den tredje 
punkten vill regleringen fastställa att föremål, substanser eller material endast kan 
avklassificeras och åter bli en produkt igen om den är färdig att kunna nyttjas utan 
behöva genomgå ytterligare förändringsprocesser (jfr Mayer-Parry).95  Detta innebär att 
om avfallet måste genomgå någon form av ytterligare hantering där komponentens 
egenskaper väsentligt förändras för att kunna återutnyttjas, är det inte att anse som ett 
icke-avfall.  
 Enligt remissyttranden skall inte avfallsdefinitionen styra huruvida material kan 
bli en produkt igen, detta på grund av att så pass många kan inneha avfallet under dess 
hanteringsgång.96 Genom undantaget ökar möjligheten att hantera och återvinna 
sekundärt material, då det inte är bundet till innehavaren och då gällande krav för 
sluthantering, se 3.2.1.  
 Däremot har villkoren för om det finns en efterfrågan på materialet fått en större 
inverkan vid utredning om materialet kan avklassificeras eller inte, då efterfrågan på 
materialet styr behovet och möjligheterna att få tillämpa principen.97 Tanken är att 
material skall hållas i ett kretslopp och inte återvinnas för att innehavaren skall 
undkomma de strikta reglerna gällande avfall. Villkoren har tagits fram för att 
underlätta bedömning om avfall kan avklassificeras eller inte, som framgått genom 
ovanstående kriterier och i följande text är alltså inte definitionen av avfall 
utgångspunkt i detta förfarande. Anledningen är främst då avfallsdefinitionen utgår ifrån 
att någon innehar och avser att göra sig av med avfallet vilket inte behöver föreligga 
enligt kriterierna för icke-avfall.  

 

4.4 Egna reflektioner 

Med reglerna för End of Waste vill EU som sagt öka återvinningen av material, särskilt 
bland aktörer verksamma inom industrin. Förhoppningen är att de negativa effekterna 
på miljön ska reduceras om fler aktörer strävar efter att uppfylla de ställda villkoren och 
förändrar sin framställningsprocess av produkter till att omfatta mer återvunnet och 
miljövänligt material.98 Problemet med End of Waste är att det i nuläget är relativt svårt 
att få restprodukter att bli klassificerade som produkter igen. Fram till dess att beslut 
prövats går föremålen som avfall och skall hanteras efter de normerna. Dvs. de måste 
tas om hand efter de regler avfallet klassificeras efter. Detta kan leda till att aktörerna 
inte finner det lönsamt att försöka återvinna och återanvända material i den omfattning 
som är avsett utan istället väljer att kasta funktionellt material. 

                                                        
94 Kriterier citerade från Lagar, direktiv och styrmedel viktiga för avfallssystemets utveckling s. 26 
95 Avklassificeringen av avfall s. 46 
96 Avklassificeringen av avfall s. 46 
97 Avklassificeringen av avfall s. 46 
98 Avklassificeringen av avfall s. 65 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5. Slutdiskussion  
 
Detta arbete har inriktats på frågan hur EU:s och därmed Sveriges avfallslagstiftning 
fungerat genom tidigare avfallsdirektiv och är ämnat fungera genom det nya direktiv 
som antagits. Avfallsdirektivet, som det heter på svenska, skiljer sig från tidigare 
direktiv, då det är menat att i ett tidigare stadium granska ämnens (komponenters) 
farliga egenskaper för att förhindra uppkomst och spridning av de mest miljöfarliga 
ämnena. Syftet är att uppnå ett kretsloppssamhälle där mängden avfall som måste 
deponeras eller förbrännas reduceras. Tanken är att man på ett bättre sätt skall tillvarata 
det avfall som fortfarande kan brukas genom återanvändning. 

Ett av de grundläggande målen med miljö- och avfallslagstiftningarna har 
under lång tid varit att förebygga befintliga föroreningar och uppkomsten av nya 
negativa effekter. I början låg fokus på att rena utsläppen vid utsläppspunkterna, såsom 
skorstenar, avlopp m.m., och på så sätt främja en god miljöutveckling. Senare 
uppmärksammades dock att dylika åtgärder inte var tillräckligt, inte minst för att det 
visade sig vara svårt att rena själva utsläppen. När föroreningar väl skett krävs stora 
materiella resurser för att sanera och reparera områden, sällan med ett fullgott resultat. 

Målet med EU:s miljölagstiftning har alltid varit att främja en god 
utveckling dvs. en välmående miljö och bekämpande av klimatförändringar för att säkra 
framtiden för kommande generationer, vilket i det nya avfallsdirektivet fastställs genom 
miljöpolicyn och den temainriktade strategin. I de båda dokumenten framgår 
förhållningssätt om hur en hållbar utveckling bör se ut. Detta inkluderar även hur man 
bäst skall hämma de negativa effekter som sker, dels genom föroreningar och dels på de 
ändliga resurserna. Medlemsstaterna skall aktivt arbeta för att försöka effektivisera 
resurs- och energiåteranvändningen i genererat avfall genom sin nationella lagstiftning, 
samt minska nationens avfallsproduktion och ohållbara nyttjande av naturresurser. 
Syftet är att minska avfallets miljöfarliga föroreningar under dess livs gång genom att så 
långt som möjligt bibehålla mer sekundärt material i ett kretslopp och begränsa de 
farliga kemikalierna och substanserna som tillsatser vid produktion av nytt material. Det 
problem man kan se, trots krafttagen, är att avfallsdirektivet är och har alltid varit en 
ramlagstiftning, vilket överlämnar stort ansvar på medlemsstaterna att på egen hand 
genomföra det direktivet uttrycker. Ofta innebär det att de nationella bestämmelserna 
skiljer sig åt, då staterna enbart behöver följa den minimigräns normerna anger. Även 
om det är bra att gemensamma lägsta nivåer gäller inom hela EU kan en stat ha 
strängare lagstiftning än en annan, vilket kan hämma miljöarbetet. Precis som att 
avfallsdefinitionen är gemensam inom EU och tolkas genom det efter samma grund, 
borde avfallsregleringen gälla efter samma principer. På så sätt skulle ingen 
medlemsstat kunna dra fördel av EU:s gällande grundprinciper, eller tillämpa en kraft 
lösare reglering. För att verkligen komma åt problemen krävs troligen mer 
harmoniserade regler. Detta skulle även i förlängningen underlätta för 
återvinningsföretag och myndigheter, som då inte skulle behöva beakta olika länders 
lagstiftningar vid gränsöverstigande förehavanden, samt att likvärdiga krafttag skulle 
sättas mot förhindra och eliminering av föroreningar. 

Som framgått i analysdelen har tidigare avfallslagstiftning varit tillämplig 
först när föremål övergått till att klassificeras som avfall. Det är efter den principen 
dagens reglering är uppbyggd i svensk rätt. Detta innebär att det är först vid 
klassificering som avfall som striktare och bindande regler blir tillämpbara. Medan det 
vid tal om produkt gäller mer generell lagstiftning utan tydliga krav. Detta kan leda till 
att såväl de uppställda svenska miljömålen som målen i EU:s miljöhandlingsprogram på 
ett sämre sätt främjas. Betraktar man den nu gällande avfallsregleringen i Miljöbalken 
är det relativt få regler som verkligen angriper problemen avfall kan ge upphov till. Det 
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är egentligen först när föroreningar skett som dagens miljölagstiftning börjar gälla på ett 
mer direkt sätt. Det finns i dagens lagstiftning endast en regel, produktvalsregeln, som 
uppmärksammar och hänvisar till att välja mindre miljöfarliga kemikalier och råvaror 
vid val av produkt. Vilket i sin tur påverkar avfallshanteringsmöjligheterna. Därför är 
steget inom EU att anta detta striktare direktiv för att motverka tidigare bristande regler 
bra. Med en tydlig avfallslagstiftning som klargör gränsen mellan produkt och avfall 
och som kan tillämpas tidigt i process ledet ökar möjligheten att nyttiggöra den 
potential som finns i restprodukter, vilket samtidigt underlättar arbetet för en hållbar 
ekologiskt, sociologiskt och ekonomiskt utveckling och möjligheterna till att verkligen 
skapa en hållbar utveckling. Det skall poängteras att det fortfarande saknas 
produktlagstiftning med förebyggande åtgärder (bortsett från REACH); avfallsdirektivet 
reglerar fortfarande enbart avfallsområdet. Tanken med det nya avfallsdirektivet är dock 
att i ett tidigare stadium uppmärksamma aktörer och hushåll på materialens egenskaper 
så att de kan tillvaratas genom återvinning och minska utsläppen i senare led, vilket 
tidigare regler inte gjorde i samma utsträckning. Med REACH skall även skonsammare 
substanser och ämnen väljas vid tillverkning och användning av produkter, det i sin tur 
skall leda till att underlätta för återanvändningen av förbrukade produkter och öka det 
material som kan gå under End of Waste. 

Än så länge är inte ramdirektivet fullt ut implementerat i Miljöbalken; 
bland annat saknas tydlig angivelse av avfallshierarkin. Principerna återspeglas till viss 
del genom hushållningsprincipen i 2 kap. 5 § Miljöbalken, men inte i den omfattning 
dagens direktiv syftar till. Även om exempelvis ovan nämnda produktvalsregeln anses i 
svensk rätt uppfylla EU-rättens målsättning om att minska mängden farliga produkter är 
det oftast först när föroreningar redan skett som balkens normer blir tillämpbara i 
förebyggande åtgärd. Den regel som tydligast belyser målet om att minska mängden 
farligt avfall som produceras i Miljöbalken är än så länge producentansvarsregeln. I 
övrigt finns för närvarande begränsade styrmedel för att uppnå ramdirektivens syfte om 
ökad återvinning och ökat kretslopp. Den nya kemikalielagstiftningen REACH och 
produktvalsprincipen borde i förlängningen leda till att man minskar produkters- och 
avfalls farlighet. De stora miljövinsterna finns i reduceringen av avfall. Med tydliga 
ekonomiska styrmedel och striktare lagar sker troligen en större försiktighet i 
hanteringen och produceringen av icke miljövänliga varor och ökar möjligheten att 
kunna tillvarata en större mängd avfall. 

Målet med dagens nya regler inom avfallsområdet är att underlätta och 
öka viljan att återvinna, då särskilt sekundärt material. Om reglerna förtydligas så som 
man menar behövs och avser att göra för att underlätta just återanvändnings- och 
återvinningsförfaranden kommer troligen den effekten nås. I dag uppmärksammar allt 
fler företag och hushåll de ekonomiska och miljömässiga vinsterna i tillvaratagandet av 
icke uttjänt material. Detta leder till att produktionsprocesserna utvecklas vilket i 
längden torde leda till mindre miljöpåverkande effekter, då färre jungfruligt och 
nyproducerat material krävs. Med avklassificeringskriterierna är tanken att visst 
material kan undantas från att behöva hanteras som avfall efter att ha övergått till att 
klassificeras som avfall och istället återanvändas på nytt, där behov av komponenten 
finnes. På så sätt skall man kunna minska mängden nyproducerat material och 
användandet av farliga kemikalier, då materialet redan är bearbetat och kan användas 
direkt, för att begränsa de eventuella negativa följder som annars kunnat ske. Vinsten 
för företagen att tillvarata material är bl.a. att reglerna som egentligen skulle gälla för 
avfall inte tillämpas genom End of Waste utan lagstiftning gällande för produkten 
tillämpas istället. Detta innebär oftast mindre krävande regler och i många fall att 
tillstånd inte behöver sökas samt att materialet redan är färdigt (eventuellt med en 
mindre bearbetningsprocess) att använda. Med kriterierna kommer det material som kan 
återanvändas samlas upp, då det enbart är sådana komponenter som kan uppfylla och 
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efterleva kraven som End of Waste ställer, samtidigt som REACH kan minska mängden 
miljöfarliga substanser som används i material. I längden innebär det att fler 
komponenter kan hamna under avklassificeringsprincipen. 

Från ett miljörättsligt perspektiv är End of Waste betydelsefullt då avfallet 
till en början dels faller under avfallslagstiftningen, vilket oftast innebär mer krävande 
hanteringsprocesser än för en restprodukt som anses vara en biprodukt eller produkt. 
Dels att med End of Waste underlättas för myndigheter och aktörer att tillvarata 
brukbart material som övergått till att klassificeras som avfall, vilket med tidigare 
lagstiftning inte var möjligt. För aktörernas del kan vara värdefullt att tidigt i 
produktionsprocessen få restprodukter att klassificeras som icke-avfall för att direkt 
kunna fortskrida i ett efterföljande led. Införandet av End of Waste i svensk lagstiftning 
skulle alltså kunna innebära underlättade hanteringsprocesser av restprodukter om 
lagstiftningen blir tydligare och förenklar möjligheterna till om och när avfall anses 
utgöra icke-avfall. Ett problem som kan hindra att principen tillämpas är att avfall med 
icke miljöfarliga egenskaper skall genomgå samma villkorsprövning som det farliga 
materialet, vilket innebär att möjligheten för att kunna använda komponenterna fördröjs 
samt att ansökningen kostar pengar. För vissa verksamheter kan det då löna sig mer att 
låta avfallet gå som just avfall istället för att återanvändas. Möjligen att man borde 
förenkla möjligheten att avfall som inte besitter miljöfarliga egenskaper lättare skall 
kunna undantas från de hårda kriterierna och på så sätt lättare tillvaratas. Medan de mer 
miljöovänliga ställs under hårdare reglering. Att vissa produkter kan undantas från 
avfallsreglering är ett steg på vägen att forma kretsloppssamhällen men för att uppnå ett 
kretsloppssamhälle behövs tydligare och enklare reglering att tillämpa och följa. Detta 
för att underlätta och skynda på möjligheterna att tillvarata mer material som 
fortfarande är brukbart och icke miljöfarligt. 
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