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Behovet av ett diskussionsunderlag om klassificering och hantering av kabelrester 
 

Detta diskussionsunderlag har tagits fram av Återvinningsindustriernas medlemmar. De återvinningsföretag 

som arbetar med kabelskrot ser ett stort behov av en närmare dialog med Naturvårdsverket om 

klassificering och hantering av kabelrester.  

 

I Sverige återvinns i dag stora mängder kabel. Kabel går också på export till andra länder för bearbetning och 

återvinning då hantering av metallhaltiga restprodukter är en lagstiftningsreglerad global marknad. Kabel 

innehåller värdefulla metaller, såsom koppar och aluminium, som säljs till smältverk i olika delar av världen 

för att bli metallråvara till nya produkter. Plasthöljen runt kabel kan också återvinnas till ny plastråvara, 

såvida plasten inte innehåller ämnen som gör plasten olämplig för nya ändamål. Kabel har lång historik att 

ingå i ett cirkulärt materialflöde.  

 

Klassificering av kabel sker i dagsläget inte på ett likvärdigt sätt inom Sverige, vilket leder till omfattande 

problem. Lokala myndigheter har olika uppfattningar om hur reglerna skall tolkas. Det råder stor osäkerhet 

kring om kabelrester generellt skall klassas som farligt avfall eller inte. Detta främst på grund av risken för att 

det kan finnas farliga ämnen i plasten som omgärdar kabeln. Olika bedömningar skapar 

konkurrenssnedvridning och oförutsägbarhet för verksamhetsutövare som återvinner och omhändertar 

kabel. Det är otydligt vilka krav som ställs.  

 

En generell klassning av all kabel som farligt avfall skulle medföra en rad negativa effekter. Inte minst leder 

det till en minskad återvinning, risk för miljöförstöring och ökade affärsmöjligheter för kriminella ligor. Det 

uppstår också omfattande problem vid  utförsel och export av kabel, eftersom Sverige i detta avseende gör 

en annan tolkning än övriga länder inom EU. Inget annat land i EU klassar kabel som farligt avfall och Sveriges 

otydliga ställningstagande betraktas som anmärkningsvärt. 

 

Långtgående konsekvenser är att vänta om all kabel skall klassas som farligt avfall. En effekt blir att seriösa 

avfallshanterare framöver kan tvingas ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för omhändertagandet av 

kabeln. Detta skapar en diametralt annorlunda marknad mot i dag när kunden får betalt för sina kabelrester. 

Av erfarenhet vet återvinningsbranschen att en sådan övergång ger kriminella nätverk luft under vingarna då 

kabel istället riskerar att hamna i deras ”omsorg”. Metallstölder från återvinningsanläggningar är redan idag 

ett omfattande problem. Med en klassning som farligt avfall kommer mindre nogräknade avfallsproducenter 

att välja andra vägar för kabelavfall för att slippa betala en miljöavgift för ett material som tidigare hade ett 

mycket stort värde. Risken för en svart marknad för kabel är överhängande. 

 

Detta diskussionsunderlag är framtaget för att, i dialog med Naturvårdsverket och andra berörda 

myndigheter, skapa rätt förutsättningar för en miljömässigt god hantering av kabelrester i Sverige som är i 

samklang med resten av EU. Syftet är att hitta framkomliga vägar för att bibehålla kabel i det cirkulära flödet 

på ett ansvarsfullt och miljöriktigt sätt och samtidigt undvika en kraftig acceleration av kriminalitet. 
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Kort om kabel 

För vissa avfallsslag är det inte klart på förhand om de är farliga avfall eller inte, utan detta måste bedömas i 

det enskilda fallet utifrån eventuellt innehåll av farliga ämnen. Dessa avfallsslag har så kallade ”dubbla 

ingångar” eller ”spegelingångar”. Kabelrester är ett sådant avfall då det har olika ursprung och 

sammansättning. Kabelrester uppstår bland annat inom industrin, vid bygg- och rivningsprojekt samt vid 

återvinning av produkter som används av konsumenter såsom bilar och elektronik. Detta gör att kabelavfall 

kan hanteras under ett flertal avfallskoder (t.ex. 16 01, 16 02, 17 04, 19 10 och 20 01).  

 

Kabel som innehåller olja och stenkolstjära klassas som farligt avfall (avfallskod 170410*). Denna kabel är lätt 

att sortera ut genom okulär besiktning på grund av utseendet och i vissa fall lukten. 

 

Exempel på övrig kabel är installationskabel samt kabel i elektronik och fordon. Denna kabel består av ledare 

av metall och ett plasthölje. Plasthöljet kan innehålla ämnen i form av mjukgörare, stabilisatorer och 

flamskyddsmedel i halter som gör att kabeln bör klassificeras som farligt avfall (t.ex. avfallskod 170410*).  

Det går inte okulärt att se vilka ämnen plasten innehåller, vilket gör att det krävs provtagning för att bedöma 

om plasten innehåller farliga ämnen om kabeln kommer från okänt ursprung, till exempel vid rivning. Ålder 

på kabeln kan dock ge en indikation om kabeln bör klassificeras som farligt avfall eller inte då halter av farliga 

ämnen minskar över åren. Industrikabel och kabel som går att härleda till följd av märkning eller att den 

kommer från viss produktion kan friklassas som icke farligt avfall utan provtagning om det finns 

dokumentation som klargör innehållet i plasten (t.ex. avfallskod 17 04 11). 

 

Det är de fysikaliska egenskaperna och/eller innehållet av farliga ämnen i avfallet som ska bedömas. De 

farliga egenskaperna hos avfallet blir avgörande för klassningen.  

 

 

Problemformulering 

Övrig kabel, det vill säga kabel som inte innehåller stenkolstjära eller olja men som kan ha farliga ämnen i  

plasthöljet, är en restprodukt som i dag klassificeras på olika sätt beroende på vilken myndighet som 

bedömer frågan. Det finns inte någon nationell samsyn kring hur klassificeringar skall göras eller hur 

provtagning bör ske. Inte heller vad som krävs för att kabelresterna skall kunna friklassas om presumtionen 

är att hela lasset skall klassas som farligt avfall. 

 

Sveriges syn på klassificering av kabelrester skiljer sig också från övriga Europa. Sverige är, med undantag för 

Norge, det enda land som klassificerar övrig kabel som farligt avfall. Övriga länder i Europa ställer sig mycket 

frågande till Sveriges tolkning. Detta har framkommit vid en rundfrågning av den Europeiska 

branschorganisationen EURIC. Det är också något som stämmer överens med de internationella kontakter 

som Återvinningsindustriernas medlemmar har.  

 

Det skapar därför mycket stor förvirring hos återvinningsföretagen i Sverige när svenska myndigheter 

hänvisar till andra länders databaser för klassificering vid utförsel/export. Detta eftersom Sverige har en 

diametralt annan uppfattning  om klassificeringsfrågan än övriga länder, inkluderat Holland och Tyskland, 

som annars är kända för miljöstrikta tolkningar om klassificering.  

 

Nuvarande situation har skapat ett akut läge i återvinningsbranschen då enskilda verksamhetsutövare ställs 

inför snabba, plötsliga förändringar till följd av att myndigheterna gör nya tolkningar. Det har en stark 
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inverkan på affären och verksamheten och påverkar hela marknaden. Återvinningsföretagen ser att det 

behövs en mer långsiktigt hantering som genomförs i samråd med branschen.  

 

Kabel har idag en hög återvinningsgrad. Det finns ett väl utvecklat återvinningsflöde som nu riskerar att slås 

sönder av myndigheternas agerande. En viktig fråga som uppkommer är om den hantering av kabel som idag 

utförs av seriösa återvinnare utgör en faktisk miljörisk? Eftersom konsekvenserna är allvarliga och 

omfattande behövs det nu en övergripande diskussion om klassificeringen av kabelrester. Nedan beskrivs 

konsekvenserna av nuvarande situation närmare. 

 

 

Konsekvenser  

Konsekvenserna av att alla kabelrester generellt skall klassas som farligt avfall är flera. Nedan listas ett antal 

som Återvinningsindusterina har identifierat och som skapar osäkerheter i medlemsföretagens 

verksamheter.  

 

• Sverige går i otakt med övriga Europa, vilket ställer till problem vid införsel, utförsel, import och export om 

myndigheterna har olika syn. Gränshandel försvåras och svenska företag missgynnas. Den illegala handeln 

utan myndighetskontroll riskerar att öka över gränserna.  

 

• Då olika myndigheter gör olika tolkningar blir det inte en likabehandling av verksamhetsutövare i landet, 

vilket kan leda till konkurrenssnedvridning även inom landet. Material som klassas som farligt avfall kräver 

ofta mer investeringar vid hantering för att säkerställa risker i enlighet med försiktighetsprincipen. Det 

uppstår också en risk för att olika verksamhetsutövare med samma typ av kabelhantering prövas enligt olika 

nivåer i miljöprövningsförordningen.  

 

• Oförutsägbarheten om klassificering kan leda till att verksamhetssutövare undviker att ta emot och 

återvinna kabel då det kan innebära omfattande krav på investeringar i nya anläggningar. Detta i sin tur kan 

leda till att kabel istället hamnar i händerna på kriminiella nätverk. En annan effekt blir att kabel kommer att 

behöva transporteras längre för att omhändertas, vilket kommer att leda till ökade transportutsläpp. 

 

• Verksamhetsutövare som trots osäkerheterna om klassificering, utgår från att all kabel skall klassas som 

farligt avfall, kan tvingas ta ut en miljöavgift av kunderna för att täcka ökade kostnader vid hantering. Det 

kan leda till att avfallsproducenter istället väljer att överlåta kabel till mindre nogräknade aktörer med 

koppling till kriminella nätverk. Kabel kan exempelvis komma att lämnas öppet på rivningsplatser med 

förhoppning om att det ”försvinner”.  Sverige blir ett land som betraktas som lukrativt för de kriminella ligor 

som lever på metallhandel. Risken är också mycket stor att hanteringen av kabel blir miljöfarlig.  

  

• Seriösa verksamhetsutövare avslutar sin verksamhet med insamling och omhändertagande av kabel, vilket 

försämrar den infrasstruktur som i dag är uppbyggd i Sverige. 

 

• Myndigheternas kostnad för miljöprövningar etc kommer att öka.  

 

Återvinningsindustrierna vill betona vikten av lika bedömning i hela landet och att tillsynen fungerar. Likaså 

att bedömningarna är i samklang med resten av EU för att förhindra konkurrenssnedvridning och risk för 

ökade illegala transporter av kabel över gränserna. Ett syfte med miljölagstiftningen inom EU är 

harmonisering för att säkerställa den gemensamma marknaden. 
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Dialog för cirkulär ekonomi 

Återvinningsindustrierna vill upprätta en dialog med Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter för 

att tillsammans identifiera metoder för hur kabelrester bör hanteras och klassificeras för att säkerställa 

likabehandling inom Sverige och EU. Syftet med detta är följande: 

 

• Säkerställa att insamlingskedjan av kabelrester hålls intakt och att kabel kommer till rätt anläggningar där de 

hanteras på ett miljöriktigt sätt utan risk för att materialet hamnar i händerna på kriminella nätverk.  

 

• Likabehandling av verksamhetsutövare inom Sverige i hela avfallskedjan om vilka försiktighetsmått som skall 

tillämpas vid hantering av kabelrester. 

 

• Likabehandling av svenska verksamhetsutövare i förhållande till verksamhetsutövare i resten av EU vid 

utförsel/export. Länder som Tyskland, Danmark och Holland gör andra bedömningar vilket skapar problem 

vid gränshandel. 

 

• Säkerställa en helhetsbedömning av hantering av kabelrester utifrån ett cirkulärt perspektiv med bredare 

miljöfokus. Plast som går att materialåtervinna riskerar att förbrännas. Danmark har till exempel en 

anläggning för förbränning av kabel som innehåller olja. Om presumtionen är att all kabelplast är farligt avfall 

där kraven är för höga för hur friklassning skall ske föreligger risk att kabeln istället skickas direkt till 

förbränning. Då går mycket värdefullt material till spillo. 

 

• Att rätt miljöskyddsåtgärder ställs på rätt nivå i insamlingskedjan i enlighet med hänsynsreglerna i 

miljöbalken. 

  

• Att tillsynen fungerar för att förhindra att oseriösa aktörer får konkurrensfördelar gentemot de aktörer som 

tar ansvar. Tillsynen måste gå i takt med de krav som ställs från myndigheterna. 

 

Dialogen bör fokusera på följande frågor: 

 

• Hur säkerställs att insamlingskedjan hålls intakt så att kabel hanteras inom det legala systemet?  

 

• Var i kedjan finns de största miljöriskerna och vilka försiktighetsmått skall då tillämpas? Vilka 

riskbedömningar skall göras och hur? Gammal rivningskabel bör till exempel väderskyddas på grund av 

lakningsrisker. Detta är dock inte fallet med all kabel.  

 

• Hur skall likabehandling inom Sverige och EU åstadkommas för att förhindra konkurrenssnedvridning? Hur 

säkerställs att myndigheterna har samsyn och att tillsynen fungerar? 

 

• Hur kan en samsyn skapas mellan alla aktörer utifrån den riskbild som finns vad gäller farliga ämnen i kabel?  

 

• Hur kan gemensamma, ekonomiskt rimliga provtagnings- och klassningsmetoder utvecklas för plast där 

miljönytta och cirkulär ekonomi går hand i hand och där synsättet är ”riskfritt” snarare än ”giftfritt”?  

 

• Hur ska prov tas ut för att friklassa ett material? Var i kedjan gör provtagning mest nytta? Vilka tester skall 

genomföras? Biotester bör förordas framför kemiska tester. Halter av ämnen behöver inte innebära ett 

miljömässigt problem vid återvinning om de inte är biotillgängliga. En kartläggning av hur flöden ser ut bör 

också göras i samråd mellan myndigheter och andra aktörer för att få fram generella riktlinjer kring 
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klassificering för bedömning av hantering. Det måste skapas ett system för bedömning och provtagning som 

är förutsebart och rimligt. 

 

• Hur skall  även hushållnings- och kretsloppsprinciperna appliceras utifrån vad som är ekonomiskt rimligt och 

miljömässigt motiverat för att driva utvecklingen mot cirkulär ekonomi? I dagsläget är det störst fokus på 

försiktighetsprincipen när det gäller hantering av kabelrester. Snedvridningen i bedömningen av de olika 

hänsynsreglerna är i dag inte proportionerlig vad gäller kabel, om en cirkulär ekonomi skall skapas. 

 

• Behöver synen på export/utförsel av material revideras? Det går i dag att spåra och säkerställa vad som 

händer med plast. Gränsöverskridande handel i enlighet med Baselreglerna sker redan i dag där uppföljng 

sker om vart material tar vägen och hur. 

 

Sammanfattningsvis anser Återvinningsindustrierna att frågan om hantering av kabelrester är en 

samhällsviktig fråga att lösa. Den utveckling som nu pågår där verksamhetsutövare är osäkra på vilka krav 

som ställs, och kommer att ställas, är mycket oroande. Den medför att vissa av Återvinningsindustriernas  

medlemsföretag i dagsläget undviker att hantera kabel. En lång historik av att hantera kabel i ett cirkulärt 

flöde med hög återvinningsgrad bryts. För att säkerställa en miljömässigt god hantering av kabelplast bör 

fokus ligga på behandlingsanläggningar av kabel. Farliga ämnen i kabelplast analyseras lämpligast vid 

granulering. En översyn av vilka krav som bör ställas  inom bygg- och rivningsbranschen vad gäller 

miljöinventeringar av kabel bör också göras. Detta för att säkerställa insamlingskedjan och rätt klassificering 

av kabel uppströms. Det är dock viktigt att kraven är rimliga så att hanteringen inte fördyras på ett sätt som 

bidrar till ökade flöden av kabel till kriminella nätverk.  

 

Avslutningsvis vill Återvinningsindustrierna poängtera att tolkningen av hur avfallet ska klassas får avgörande 

konsekvenser för avfallshanteringen, återvinningsgraden, miljösäkerheten, kriminaliteten och 

affärsmöjligheterna för de företag som hanterar kabel. Det föreligger behov av tydligare vägledning och 

samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare för att säkerställa att hantering av kabelrester på bästa 

sätt bidrar till en cirkulär ekonomi. En viktig nyckel är rimliga miljökrav längs hela hanteringskedjan för att 

säkerställa att kabel kommer in i det legala systemet och inte hamnar hos oseriösa verksamhetsutövare där 

kabelrester riskerar att hanteras på ett miljöfarligt sätt. En samsyn kring hanteringen utifrån den faktiska 

riskbilden måste etableras inom tillsynen och miljöprövningen.  

 

Återvinningsindustrierna vill därför påbörja en dialog med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, och 

eventuellt andra aktörer som kan bidra med input i frågan, för att finna lösningar på de oklarheter och 

problem som i dag omgärdar hantering av kabelrester. Återvinningsbranschen vill tillsammans hitta lösningar 

istället för låsningar för en kabelhantering som siktar på cirkulära kretslopp och en utveckling mot målen i 

Agenda 2030.  
   


