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Problem eller möjlighet



NVs hemsida
Avfall kan upphöra att vara avfall när avfallet genomgått en 
återvinningsprocess. Det kan dels ske genom att tillämpa s.k. End of
waste-kriterier men också genom en bedömning i det enskilda 
fallet.
– Verksamhetsutövaren bestämmer

Kriterier EoW (artikel 6 i avfallsdirektivet):
– Ämnet eller föremålet ska användas allmänt för specifika ändamål
– Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller 

föremål
– Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika 

ändamålen och befintlig lagstiftning och normer för produkter
– Användning av ämnet eller föremålet kommer inte att leda till allmänt 

negativa följder för miljön eller människors hälsa



ECHA
Registrering enl REACH om ämnet inte är registrerat tidigare (art 2.7)
– Verksamhetsutövaren

Identitet behövs
– Vara: ”ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller 

design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning 
bestämmer dess funktion”

– Ämne: ” ett kemiskt grundämne och föreningar av detta grundämne i naturlig 
eller tillverkad form, inklusive de eventuella tillsatser som är nödvändiga för 
att bevara dess stabilitet och sådana föroreningar som härrör från 
tillverkningsprocessen, men exklusive eventuella lösningsmedel som kan 
avskiljas utan att det påverkar ämnets stabilitet eller ändrar dess 
sammansättning.

– Blandning:  ”en beredning eller lösning som består av två eller flera ämnen”



ECHA
Villkor för undantag
– Det återvunna ämnet måste vara detsamma som ämnet som redan har 

registrerats

– Information om ämnet måste finnas (säkerhetsdatablad, 
registreringsnummer e.dyl.)

Tillverkarna av återvunna polymerer ska ha tillgänglig information 
om identiteten hos och mängderna av farliga beståndsdelar eller 
föroreningar som förekommer i mindre mängder i den återvunna 
polymeren i den utsträckning som beskrivs i avsnittet om 
föroreningar.



Källa: Information on Hazardous substances in waste, 
Naturvårdsverket (Goodpoint)



Var uppstår oklarheterna?
Vad tror du är lösningen?
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