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Remissvar på redovisningen av regeringsuppdraget 

(skrivelse 2015-10-29) ”Återvinning ur nedlagda 

avfallsanläggningar” (NV-00308-15) 
Naturvårdsverket har tillsammans med Skatteverket haft i uppdrag att fortsätta 
översynen av deponiskatten och att om lämpligt föreslå ändringar inklusive 
författningsändringar eller andra förslag som gynnar sanering av nedlagda 
avfallsanläggningar samt utvinning av material och mineraler ur dessa.  
 
I redovisningen av regeringsuppdraget kommer Naturvårdsverket till den 
övergripande slutsatsen att det inte finns samhällsekonomiska eller miljömässiga 
skäl att gynna deponiåtervinning. Utredningen innehåller därmed inga förslag på 
ändringar eller åtgärder för att stimulera fortsatt utveckling inom området. 
 
Sammantaget bedömer vi utredningen som alltför begränsad och bristfällig för att 
kunna utgöra ett tillförlitligt underlag för beslutsfattande. Utredningen innehåller 
direkta sakfel, inkonsekventa analyser och jämförelser, tendensiösa inslag och 
inkluderar inte heller stora delar av den kunskap som finns om deponiåtervinning 
inom akademi och näringsliv. På ett mer övergripande plan går utredningen och 
dess slutsatser rakt emot den av regeringen uttryckta politiska viljan till hållbar 
förnyelse av svensk industri och en omställning till en cirkulär ekonomi. 
 
Nedan följer kommentarer och synpunkter på de olika områden som behandlas i 
redovisningen av regeringsuppdraget. 

 

Deponiåtervinning har en stor miljöpotential 
I redovisningen av regeringsuppdraget trycks det extra på att miljöpotentialen av 
deponiåtervinning är osäker och att det därmed inte finns miljöskäl att stödja 
sådana projekt. Att osäkerheter finns och att miljöpotentialen kan variera från fall 
till fall är självklart och stöds också av forskningen. Men det Naturvårdsverket helt 
missar i utredningen är att forskningen inom området sammantaget visar på en 
betydande miljöpotential och att nettopåverkan av deponiåtervinning i de allra 
flesta fall innebär stora miljövinster, från global till lokal nivå. Exempelvis 
åstadkoms detta genom att återvinna avfallet, återföra viktiga basmetaller och 
förnyelsebara bränslen till samhället, frigöra mark i stadsnära miljöer, minska de 
lokala föroreningsriskerna och utsläppen av deponigas från alla de deponier som 
helt saknar miljöskyddsteknik. Flera av dessa fördelar har dessutom starka 
kopplingar till våra miljökvalitetsmål, t ex. minskad klimatpåverkan, god bebyggd 
miljö och giftfri miljö. 
 
Det är i detta sammanhang intressant att notera att Naturvårdsverket i ett tidigare 
regeringsuppdrag 2013 (”Översyn av deponiskatten”) kom till slutsatsen att 
deponiåtervinning har en stor miljöpotential och att det finns starka miljöskäl att 
skapa drivkrafter för sådana projekt.  
 
Den ”miljöanalys” som görs i den nu aktuella utredningen är väldigt begränsad, 
ostrukturerad och det saknas tydlighet vad gäller vilka antaganden, avvägningar och 
värderingar som ligger bakom slutsatsen att det saknas miljöskäl för att stödja 
deponiåtervinning. Analysen innefattar även flera synliga och tveksamma 
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resonemang som skulle ha behövt förtydligas och motiveras ytterligare. Exempelvis 
”räknar” i princip inte Naturvårdsverket med några miljövinster kopplat till 
återvinning och energiutvinning av det avfall som grävs upp och processas från 
deponierna – ett förfarande som går stick i stäv med gängse praktik och 
standardiserade metoder för miljöutvärderingar. Dessutom verkar 
Naturvårdsverket av någon anledning lägga störst vikt på eventuell lokal påverkan i 
form av risker, lukt och buller i samband med att deponier grävs ut. 
Naturvårdsverket tycks bortse ifrån att vi i Sverige sedan länge har väletablerade 
och omfattande regulativa ramverk för att säkerställa ett fullgott miljö- och 
hälsoskydd vid alla former av industriell verksamhet. Utgrävningar av deponier är 
inte heller något nytt utan dokumentation, kunskap och praktiska erfarenheter av 
sådana projekt finns både i Sverige och i Europa. Har Naturvårdsverket gått igenom 
den kunskap och de erfarenheter som finns inom detta område?    
 

Deponiåtervinning är ett sätt att öka återvinningssektorns betydelse som 

råmaterialleverantör 
I utredningen bedömer Naturvårdsverket resurspotentialen för deponier som liten. 
Anledningen till denna slutsats är att mängden metaller som finns i deponier 
jämförs med de enorma mängder av vissa, utvalda metaller som finns i extremt 
lågvärdiga malmfyndigheter i den svenska berggrunden och vars utvinning 
sannolikt skulle innebära en enormt stor negativ miljöpåverkan. Hade man istället 
jämfört de deponerade mängderna av t ex. koppar, aluminium (som det för övrigt 
inte finns någon fyndighet av i den svenska berggrunden) och zink med 
motsvarande återvinningsflöden för dessa metaller hade resurspotentialen i 
deponier förefallit som mycket stor. Dessa siffror finns dessutom lättillgängliga i 
SGUs redovisning av sitt regeringsuppdrag 2014 ”Uppdrag att utföra en 
kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för svenska 
metall- och mineraltillgångar”.  
 
Givet de omvärldsförändringar vi nu ser och EUs och Sveriges ambitioner om en 
cirkulär ekonomi, så kommer sekundära resurser att behöva spela en mer central 
roll för vår framtida välfärd. Utvinning av exempelvis koppar, aluminium, zink och 
förnyelsebara avfallsbränslen från deponier kan givetvis inte lösa detta på egen 
hand men de deponerade mängderna är tillräckligt stora för att kunna dubbla de 
årliga återvinningsmängderna i Sverige för flera årtionden framöver (återigen, titta i 
ovan angivna SGU-rapport). Att framställa en sådan potential till netto-tillförsel av 
”nya” råmaterialflöden till återvinningssektorn som obetydlig förefaller som en 
tveksam slutsats.  

 

Cirkulär ekonomi förutsätter ett utvecklingsperspektiv och politisk öppenhet 
Att utvinna naturresurser från deponier är ett sätt att spara på jordens tillgångar 
och samtidigt frigöra mark i stadsnära miljöer och ta hand om den miljöskuld som 
finns i form av alla gamla deponier. Men som för alla alternativa, hållbara lösningar 
finns till en början osäkerheter och utmaningar, bland annat med avseende på 
lönsamhet (jämför t ex. med förnyelsebar energi). För att sådana lösningar ska 
kunna introduceras på marknaden med lyckosamt resultat krävs långsiktiga 
investeringar i kunskaps- och teknikutveckling. I de flesta fall behöver detta 
kompletteras med institutionella förändringar i form av nya styrmedel och 
anpassningar av lagar och krav, inte minst för att motivera aktörer att investera sina 
pengar i nya tillvägagångsätt för återvinning och omställning till en cirkulär 
ekonomi. 
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Vi finner det besvärande att Naturvårdsverket i denna utredning helt verkar sakna 
ett sådant utvecklings- och samhällsförändringsperspektiv. Istället menar man att 
den ”fria marknaden” kan och bör skapa starkare drivkrafter för deponiåtervinning i 
framtiden. Naturvårdsverket använder dessutom de inneboende osäkerheter som 
finns i alla typer av nya lösningar som sitt huvudmotiv till att inte göra någonting 
för att stimulera den fortsatta utvecklingen inom området. Genom att i princip inte 
löst någon av alla de regulativa osäkerheter som finns för deponiåtervinning och 
slagit fast att skatt ska betalas för allt restavfall som genereras har Naturvårdsverket 
och Skatteverket lyckats med bedriften att kraftigt begränsa näringslivets 
investeringsvilja i sådana initiativ. 
 
Vi tycker att detta resonemang är orimligt eftersom konsekvensen blir att säkra, 
konventionella men miljömässigt negativa verksamheter premieras framför 
miljömässigt potentiellt bättre, men osäkra och i nuläget okonventionella lösningar. 
 
Historien har också lärt oss att det är oerhört svårt att på förhand avgöra vilka 
medel, metoder och lösningar som i slutändan kommer att visa sig bäst lämpade att 
uppfylla våra miljö-, hållbarhets- och återvinningsmål. Vi tror därför att om en 
cirkulär ekonomi ska bli mer än en vision krävs politisk tydlighet och en öppenhet 
för mångfald och satsningar på flera alternativa lösningar än vad som visats i detta 
regeringsuppdrag.  

 

En skattebefrielse hade varit logisk och dessutom legitim 
En befrielse från deponiskatten i samband deponiåtervinning hade kostat staten 
mycket lite och skickat en tydlig signal till näringslivet om att fortsatta investeringar 
på området är motiverade och önskvärda. Detta hade dessutom varit en logisk 
slutsats i och med att deponiåtervinning uppfyller denna skatts huvudsakliga 
målsättning: att minska mängden deponerat avfall till förmån för ökad återvinning. 
Att deponiåtervinning uppfyller skattens mål borde vara ett mycket starkt argument 
för att legitimera en skattebefrielse.  
 
Men istället är Skatteverkets slutsats att en skattebefrielse inte är möjlig eftersom 
den utgör statligt stöd till miljöskydd, vilket inte får ges till ”företag som befinner sig 
i svårigheter” (Vilka är dessa?). Ett sakfel här är att bristen på lönsamhet med 
deponiåtervinning inte har något som helst att göra med att företagen befinner sig i 
svårigheter utan beror bland annat på ofördelaktiga institutionella förutsättningar 
för sådana projekt. Dessutom bör det noteras att det finns en hel lista på 
restprodukter från traditionell gruvbrytning och metallproduktion som under 
liknande premisser är befriade från deponiskatt.  
 
Slutligen vill vi understryka att i fallet deponiåtervinning handlar inte en 
skattebefrielse om att ”gynna” vissa företag eller en bransch utan snarare om att ta 
bort ett regulativt hinder för att låta återvinningsföretagen bidra ytterligare mot en 
cirkulär ekonomi.  
 
 
2016-05-19, Linköpings universitet genom Joakim Krook, Nils Johansson, Niclas 
Svensson, Mats Eklund, Stefan Anderberg och Björn Wallsten 
 


