
  
 

End of Waste  
Ett positionspapper från Återvinningsindustrierna 
 

Detta positionspapper syftar till att förtydliga Återvinningsindustriernas inställning till End of waste 

kriterier och att uppmärksamma ett antal avfallsströmmar som kan vara relevanta för nationella end 

of waste kriterier. Avfall kan upphöra att vara avfall när avfallet genomgått en återvinningsprocess. 

Det kan i dagsläget ske genom att tillämpa så kallade End of waste-kriterier beslutade på EU-nivå 

eller genom en bedömning i det enskilda fallet. Återvinningsindustrierna ser mycket positivt på att 

det även utvecklas nationella end of waste kriterier som komplement till de två övriga 

klassningsmöjligheterna eftersom det skulle bidra till en ökad säker resurseffektivitet i samhällets 

materialanvändning.  

 

 
Nationella kriterier kan skapa en förutsebarhet och en trygghet för alla parter om vad som krävs för 
att avfall ska anses ha upphört att vara avfall. Nationella kriterier kan utformas som tekniska 
produktspecifikationer för olika ändamål. Vägledning om hur ett sådant system skulle kunna 
tillämpas kan hämtas från andra länder, t.ex. Tyskland där det finns specifikationer för återvunnen 
olja. 
 
Återvinningsindustrierna anser att följande avfallsströmmar bör utvärderas, i samförstånd med 
tillverkarna, som lämpliga för nationella end of waste kriterier:  

Återvinningsindustrierna anser: 
 

• Att Naturvårdsverket, i samarbete med industrin, tar fram vägledning om End of Waste för 
både tillsyns- och verksamhetsutövare. 
 

• Att nationella kriterier prioriteras, tas fram och utformas som tekniska produktspecifikationer 
för olika ändamål. 
 

• Att specifika avfallsströmmar med stöd av nationella kriterier kan omklassificeras till produkt. 
 

• Att det i lagstiftningen införs en beslutsprocess för omklassificering av avfall till produkt i 
enskilda fall. 
 

• Att producenter av återvunnen råvara som omklassificeras till produkt omfattas av krav på 
ISO 9001 eller motsvarande standard för att säkerställa processer och kvalitet. 
 

• Att producenter och andra aktörer med ansvar för standarder involveras i arbetet med att ta 
fram kvalitetskriterier för material in i produktion som även omfattar återvunnet material. 
 

• Att återvunnet och jungfruligt material behandlas lika utifrån kravet långsiktig hållbarhet vad 
gäller exempelvis riskbedömningar för användning. 



 
• Kemikalier efter reningsprocess, 

exempelvis glykol och lösningsmedel 
• Oljor 
• Syror 
• Gaser  
• Plaster med mycket additiv 
• Kompost 
• Näringsämnen till gödselmedel och 

som foder råvara. 
• Uttjänta däck till nya däck (kimrök 

och olja) 
 
 

• Bottenaskor och ballast för användning i betong 
• Textil  
• Förorenade massor och jord för specifik 

användning  
• Avfallsvatten till processer inom industrin 
• Slaggrus för specifik användning 
• Bäddsand för specifik användning  
• Sopsand för specifik användning 
 

 

Utgångspunkter för kriterier  
 
Riskbedömning utifrån användning 

Återvinningsindustrierna anser generellt att det ska vara egenskaperna i ett återvunnet material som 

ska vara styrande för användningen av råvaran, inte bakgrunden varifrån råvaran kommer. Vid 

utvärderingen av om ett återvunnet material är lämpligt att använda bör riskbedömningar göras som 

är baserade på breddade beslutsperspektiv som inkluderar fler aspekter än enbart totalhalter av 

ämnen, exempelvis lakbarhet och biotillgänglighet. Detta för att bidra med mer kunskap vid 

tillämpningen av försiktighetsprincipen än enbart utgångspunkten giftfritt som riskerar att leda till 

sämre resurseffektivitet då vissa återvunna material inte får användas trots att de i vissa 

applikationer kan ersätta jungfruliga material på ett säkert sätt.  

 

Alla material, oavsett om det är återvunnet eller jungfruligt, innehåller olika ämnen som måste 

värderas utifrån ett hälso- och miljöriskperspektiv. Att enbart titta på halter i enlighet med giftfritt 

kan leda till andra målkonflikter och miljörisker, exempelvis ökad klimatpåverkan. Det kan också leda 

till att jungfruligt material gynnas jämfört med återvunnet då kravet på giftfritt inte är lika explicit för 

nytt material. På ett övergripande plan bör återvunnet och jungfruligt material behandlas lika. Detta 

måste vara en viktig utgångspunkt vid framtagandet av nationella kriterier. 
 
Tydlig produktspecifikation 

Återvinningsindustrierna anser att nationella kriterier för end of waste bör innehålla tydliga tekniska 

produktspecifikationer som också anger vad materialet får lov att användas till. Specifikationerna bör 

också innehålla information om vilka jungfruliga material som det återvunna materialet kan ersätta.  

 

För att skapa samsyn mellan myndigheter och verksamhetsutövare, samt mellan aktörerna i 

värdekedjan, är det viktigt att rätt parter involveras i framtagandet av produktspecifikationerna. 

Boverket bör exempelvis involveras i arbetet med specifikationer inom bygg då standarder kan 

behöva uppgraderas. Producenter behöver involveras för framtagande av kvalitetskriterier som 

återvinningsbranschen kan anpassa sig till för att kunna skapa återvunna material i enlighet med 

tydliga materialspecifikationer på samma sätt som sker för papper och metaller i dagsläget. Andra 

aktörer kan också behöva involveras för extra drivkraft i arbetet med framtagande av 

produktspecifikationer av återvunnet material, exempelvis Svanenmärkning. 

 



Samordning med regler för kvotplikt 

Återvinningsindustrierna ser det som gynnsamt att arbetet med att införa kvotplikter för återvunnet 

material i nya produkter samordnas med nationella kriterier för end of waste för vissa materialslag. 

Då kan reglerna samverka med varandra i målet att skapa en marknad för återvunnet material. Ett 

sätt för samverkan är att både producenter och återvinnare blir delaktiga i framtagandet av 

kvalitetsstandarder för återvunna råvaror som åter skall in i produktion.  De två styrmedeln kvotplikt 

och end of waste kriterier bör emellertid ses som fristående styrmedel då de inte är beroende av 

varandra för att kunna införas. 
 
Krav på återvinnare 

End of waste reglerna på EU-nivå innehåller formella krav på den som produktifierar ett avfall, 

exempelvis krav om ISO-certifering. Återvinningsindustrierna anser att samma formella krav även bör 

gälla vid produktifiering enligt nationella kriterier för att säkerställa att det i 

återvinningsverksamheten finns processer för att säkerställa rätt kvalitet på det återvunna 

materialet. Återvinningsindustrierna anser vidare att Naturvårdsverket bör tydliggöra att det är 

verksamhetsutövaren som har rådigheten när det gäller klassning i enlighet med nationella kriterier.  
 
Beslutsprocess för omklassificering av avfall till produkt i enskilda fall 

Vid sidan av nationella kriterier för end of waste kommer det alltid finnas behov av att kunna 

omklassificera avfall till produkt i enskilda fall, så kallade single case desicions. Den möjligheten finns 

redan i dagsläget, men Återvinningsindustrierna anser att kunskapen behöver höjas inom tillsynen 

och att reglerna behöver styras upp för att investeringsviljan och innovationstakten skall öka för att 

processa material till en nivå som kan användas direkt inom industrin.  

 

I dagsläget kan en verksamhetsutövare bedöma om ett avfall efter en återvinningsprocess har 

upphört att vara ett avfall. Denna bedömning kan dock ifrågasättas tillsynsvägen både av 

verksamhetsutövarens egen tillsynsmyndighet och av materialköparens tillsynsmyndighet. 

Bedömningen kan även ändras vid personalförändringar hos tillsynsmyndigheten. Om 

tillsynsmyndigheten inte delar uppfattningen om att ett avfall upphört att vara avfall kan 

tillsynsmyndigheten förelägga verksamheten att fortsätta hantera ämnet eller föremålet som ett 

avfall.  

 

Att pröva frågan om avfall har upphört att vara avfall sker således inom ramen för tillsynen och inte i 

en tillståndsprövning eller ett anmälningsförfarande. Skälet till det är enligt Naturvårdsverket att 

bedömningen av om något är ett avfall eller inte kan ändras över tiden. Bedömningen är bland annat 

beroende av förhållanden i verksamhetens process samt yttre faktorer såsom till exempel 

avsättningen och att materialet kan användas på ett miljömässigt hållbart sätt.  

 

Återvinningsindustrierna anser att nuvarande system är otryggt utifrån förutsebarhet, rättstrygghet 

och likabehandling. Osäkerheten innebärande att en bedömning om ett avfall skall klassas som 

produkt eller avfall kan ifrågasättas av både den egna och mottagarens tillsynsmyndighet är ett 

hinder för investeringar både i anläggningar och i andra innovativa lösningar.  Det är således en av 

flaskhalsarna i samhällets utveckling mot en cirkulär ekonomi.  

 

För att öka innovationstakten i arbetet med att återföra resurser in i kretsloppet behöver området 

förtydligas genom att det i lagstiftningen införs en beslutsprocess för produktifiering av avfall i 

enskilda fall som gäller mot alla parter. Beslutande myndighet bör vara Naturvårdsverket. Eftersom 



kunskap och yttre faktorer kan förändras över tid kan det i lagstiftningen införas en möjlighet att 

tillstånd kan tidsbegränsas. Återvinningsindustrierna anser att en tydlig beslutsprocess medverkar till 

följande: 

 

• Naturvårdsverket får en samlad bild av utvecklingen inom produktifiering av avfall, vilket kan 

ge mer kunskap vid utvecklingen av nationella kriterier. 

• Det skapas trygghet och tydlighet i systemet vilket kan öka investeringsviljan och 

innovationstakten för att återföra mer resurser in i kretsloppet på ett cirkulärt sätt både hos 

återvinnare och mottagare av materialet. En tydlig beslutsprocess undanröjer ett av många 

hinder i samhällets utveckling mot en cirkulär ekonomi. 

• Kompetensen kring frågorna samlas, vilket minskar administrationen för både 

verksamhetsutövare och lokala myndigheter. 

• Det skapas en konkurrensneutralitet då samma bedömningar görs lika över landet. 

• Det skapar en helhetsbild av utvecklingen som kan användas även i utvecklingen av andra 

styrmedel mot cirkulär ekonomi, till exempel kvotplikt. 

• Det underlättar Kemikalieinspektionens arbete med att utöva tillsyn över avfall som blivit 

produkt. 

• Dubbelprövningar hos tillsynsmyndigheter huruvida avfallet skall klassas som produkt eller 

avfall undviks då beslutet gäller mot alla parter. 

• Villkor kan upprättas i samband med beslutet exempelvis vad gäller kvalitetskrav eller 

begränsningar i användning av produkten på samma sätt som gäller för vissa kemikalier. 
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