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LLDnr NV-04609-19, ”Remiss 2”  
Till: registrator@naturvardsverket.se  
 
 

Svar på Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter för 

genomförande av reviderade direktiv på Avfallsområdet, remiss 2 (Dnr: 

NV-04609-19)  

 
 

Kort om oss 

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. 

Branschen består av kedjor och fria handlare. Totalt omsätter branschen ca 80 miljarder 

kronor årligen och sysselsätter totalt ca 20 000 medarbetare på ca 1 350 anläggningar runt om 

i landet. Byggmaterialhandlarna har fått rubricerade rapport och lämnar härmed följande 

synpunkter. 

 

 

Inledning 

Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag arbetar systematiskt och strategiskt med hållbarhet 

och cirkulär ekonomi, avfallsfrågorna inkluderat.  

Anläggningarna inom de respektive medlemskedjorna är mycket olika till storlek och 

omfattning och de är lokaliserade över hela landet med olika kommunal tillhörighet. 

Systematik och struktur för att arbeta med avfallsfrågor kan därför variera utifrån kedjornas 

och handlarnas respektive förutsättningar.  

 

Naturvårdsverkets förslag utgår ifrån och kompletterar de författningsförslag som 

Miljödepartementet lämnat i promemorian Genomförande av reviderade EU-direktiv på 

avfallsområdet (Dnr M2019/01776/R) och promemorian Genomförande av reviderade EU-

direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter (M 2019/02091/R), samt 

de förslag som Naturvårdsverket lämnat i skrivelse den 5 september 2019, Rättsliga 

förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av 

farligt avfall.  

Byggmaterialhandlarnas svar nedan utgår därför från ett helhetsperspektiv med hänsyn även 

till ovanstående författningsförslag.   
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Byggmaterialhandlarna ställer sig positiva till Naturvårdsverkets förslag till nya och 

ändrade föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på Avfallsområdet 

 

- Byggmaterialhandlarna är positiva till att processer gällande insamling av 

avfallsstatistik och spårbarhet av avfall digitaliseras. Ett elektroniskt register för 

uppgifter om farligt avfall tror vi förbättrar möjligheten till kontroll och spårbarhet. 

 

- Byggmaterialhandlarna vill poängtera vikten av att systemet inte skapar ett behov av 

ökade resurser ute hos medlemmarna.  

 

- Byggmaterialhandlarna vill lyfta fram behovet av utbildning och information gällande 

de ändrade föreskrifterna. Det är av stor vikt att våra medlemmar får en möjlighet att 

rapportera i det kommande elektroniska systemet på ett kvalitetssäkrat och effektivt 

sätt.  

 

- Byggmaterialhandlarna instämmer med att det är en viktig del av vägen mot ett 

hållbart samhälle att vi har en tillförlighet i rapporteringen och statistiken kring farligt 

avfall. Ett sätt att öka den tillförlitligheten är att ha digitala rapporteringskrav både på 

den som producerar det farliga avfallet (som till exempel våra medlemmar) och den 

verksamhet som tar emot det. 

 

- Byggmaterialhandlarna vill särskilt poängtera de två aspekterna tydlighet och 

tillräckligt med tid för omställningen till elektronisk rapportering. Vi ser ett stort behov 

gällande att våra medlemmar har tillräckligt med information kring regeländringarna 

och också tillräckligt med tid på sig att ställa om till de nya kraven. Det ligger ett stort 

ansvar på Naturvårdsverket att komma ut med tydliga vägledningar och en rimlig 

tidplan i god tid innan ändringarna införs.   

 

 

Digitalisering inom samhällsbyggnad – positivt för byggmaterialhandeln 

Byggmaterialhandlarna är generellt positiva till att delar som rör våra medlemmars 

verksamhet omfattas av den pågående digitaliseringsprocessen i samhället och är därför i 

grunden positiva till att även avfallsstatistik och spårbarhet av avfall skall ske digitalt. Vi 

arbetar också aktivt med såväl livscykelperspektiv samt en ökad spårbarhet av våra produkter 

och utifrån det perspektivet är det välkommet med en digital lösning liknande den som 

presenteras i remissen.  
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Förslaget om ändrade föreskrifter och ett ökat behov av resurser 

Byggmaterialhandlarna vill poängtera att vi ser det som mycket viktigt att systemet inte 

skapar ett behov av ökade resurser ute hos medlemmarna. Systemet måste vara enkelt att 

fylla i och hantera för såväl våra större som våra mindre verksamheter. Om direktivet och 

systemet för med sig ökade merkostnader i form av IT-lösningar eller ökade resurser innebär 

det en oönskad påfrestning för byggmaterialhandeln.  

 

Naturvårdsverket har gjort en uppskattning av den genomsnittliga tidsåtgången för en 

verksamhet för att rapportera in farligt avfall enligt det nya direktivet till två timmar per år1 

Den kostnaden och arbetsinsatsen anser Byggmaterialhandlarna vara rimlig i förhållande till 

att vi får en ökad kontroll och spårbarhet. Dock är denna uppskattning grov och antalet 

timmar kan i praktiken vara mycket fler, framförallt under en omställningsperiod.   

 

För de av Byggmaterialhandlarnas medlemmar som har avtal med en avfallsentreprenör så 

bör detta inte bli en betungande uppgift då de redan genom avtalet ovan har en rutin för 

registrering av farligt avfall som uppkommer inom verksamheten. Ett sådant avtal omfattar 

normalt sett att avfallsentreprenören registrerar vikt, organisationsnummer och geografisk 

positionsangivelse, det vill säga det som skall rapporteras in. Vi räknar med att 

avfallsentreprenörerna kommer att ha möjlighet att erbjuda våra medlemmar någon form av 

lösning för detta i samband med insamling av avfallet och ser då att den administrativa delen i 

förlängningen bör bli hanterbar.  

 

Rapporteringsfrekvens och rapportering ”i direkt anslutning till antecknandet” bör 

förtydligas  

Byggmaterialhandlarna vill också poängtera att det måste framgå vad som menas med 

uttrycket i förslaget ”i direkt anslutning till antecknandet”. De av våra medlemmar som har 

avtal med en avfallsentreprenör måste veta vilket ansvar åligger dem själva och vad de kan få 

hjälp med inom ramen för ett sådant avtal. Det måste vara klart och tydligt om uttrycket ”i 

direkt anslutning till” innebär att någon del av rapporteringen måste ske direkt via 

byggmaterialhandeln.   

 

Utbildning, information och kompetens – en nyckel för en övergång till elektronisk 

rapportering för Byggmaterialhandlarna 

Byggmaterialhandlarna ser också ett ökat behov av resurser under en omställningsperiod då 

verksamheterna skall börja rapportera in digitalt. Detta är även det svårt att förutsäga exakt 

 
1 https://www.regeringen.se/4ada4e/globalassets/regeringen/dokument/miljodepartementet/pdf/redovisning-
av-naturvardsverkets-regeringsuppdrag.pdf 
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omfattning av då verksamheterna är mycket varierande, men medlemmarna kommer att 

behöva utbilda och informera berörd personal om förändringarna och säkerställa så att de har 

rätt kompetens. Detta kommer att kräva både tid och kunskap och Byggmaterialhandlarna 

efterfrågar en tydlig informationsinsats i form av vägledning och utbildningsmaterial från 

Naturvårdsverket i god tid innan ändringarna införs.   

 

 

 

Byggmaterialhandlarnas olika verksamheter – administrativa konsekvenser av de nya 

föreskrifterna 

Byggmaterialhandlarna är positiva till en ökad digitalisering av våra produkter inklusive det 

farliga avfall vi producerar. Våra verksamheter är dock väldigt olika i omfattning, geografisk 

placering och har olika typer av rapporterings- och faktureringssystem vilket gör det svårt att 

göra en heltäckande bedömning av konsekvenserna av dessa nya föreskrifter.  

 

På grund av att Byggmaterialhandlarnas medlemmar är mycket olika gör det svårt att ringa in 

mer exakt om de till exempel behöver någon form av utökat IT-stöd för att kunna rapportera 

in avfallsmängder digitalt i de fall de väljer att rapportera in dessa själva.  

Det är i nuläget svårt att bedöma om medlemsföretagens nuvarande administrativa system är 

anpassade efter att kunna rapportera in enligt de utökade kraven.  

 

I tillägg till ovanstående remissvar och som Byggmaterialhandlarna påtalat i tidigare remissvar 

ser vi positivt på den anpassning av svensk rätt och lagstiftning som syftar till att ytterligare 

kunna utveckla och systematisera arbetet med cirkulära flöden och cirkulär ekonomi.  

 
  
För frågor kring detta remissvar kontakta Anna Lundkvist, mobil 070-778 64 99 
anna@byggmaterialhandlarna.se    
  
  
Med vänliga hälsningar  

 
  
Monica Björk 
vd, Byggmaterialhandlarna 
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Medlemsföretag i Byggmaterialhandlarna 
 
Medlemskedjor  
AB Karl Hedin  
Ahlsell  
Beijer Byggmaterial  
Bygma  
Derome Byggvaror  
K-Rauta  
Nordströms bygghandel  
Optimera  
Woody Bygghandel  
XL-Bygg  
  
Fria handlare  
AB Albin Järn & Färg AB  
C.G. Rudolphi  
AB Carl Lindvall Järn-& Maskin  
AB Edlunds Järnhandel  
AB Einar Nilssons Järnhandel  
AB Forserums Järnhandel  
AB Gårdings Järnaffär  
AB Sunnansjö Järn & Bygghandel AB  
Värö Trä Aronssons Byggvaror AB  
Bas Byggvaror AB  
Bergs Timber AB  
Bertils Järn i Kungshamn AB  
Br Wijklund Järnhandel AB  
Bröderna i Bromölla AB  
Bröderna Rehnberg AB  
BVL Söderåsen AB  
Byggvaruhuset i Öregrund AB  
Erik Larsson Bygg Flinks Järn AB  
Grästorps Järnhandel AB  
Hansson & Frife Helmersson Byggmaterial AB  
Herman Nilssons Trävaru AB  
Hjo Byggnadsmaterial o Glas AB  
Hjorths Trävaruaffär AB  
Jicon Works AB 
Järnartiklar C.G. Enocson AB  
Järnhörnan i Stockholm AB  
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Kolbäcks Järn- & Färghandel  
Lagans Trävaror AB  
Lenhovda Järnhandels AB  
Nordingrå Järn & Färg AB  
Rimbofärg med Järn AB  
Rätt Från Början AB  
Sollebrunns Järnhandel AB  
Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaror  
Svenssons Järn i Hörby KB  
Södra Timber AB  
VJB Järnhandel AB  
Vikens Lantmän Ekonomisk förening 
Åbytorps Såg & Hyvleri AB  
Åkessons Järnhandel 
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