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Remissyttrande rörande Naturvårdsverkets förslag till
producent ansvar för läkemedel.
Arbetsmiljöverket tillstyrker förslaget.
Arbetsmiljöverket har bedömt denna remiss ur arbetsmiljösynpunkt.
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett om även läkemedel som
klassas som farligt avfall skall inkluderas i förordningen om producentansvar. I
uppdraget ingick även att undersöka om lämpligheten i att även inkludera
sprutor och kanyler i producentansvaret. Naturvårdsverket föreslår att det
tidigare undantaget vad avser Apotekens skyldighet att omhänderta farligt
avfall från hushållen ändras så att Apoteken får en skyldighet att omhänderta
allt läkemedelsavfall som allmänheten lämnar hos dem. Vidare bör allmänheten
ha möjlighet att även fortsättningsvis lämna allt läkemedelsavfall via
kommunernas insamlingssystem för hushållsavfall. Arbetsmiljöverket
tillstyrker förslaget.
Vad gäller skärande och stickande avfall omfattas dessa inte av förordningen
om producentansvar för läkemedel. Apoteken är som naturvårdsverket påpekat
den mest naturliga och mest lättillgängliga platsen för många.
Arbetsmiljöverket instämmer i Naturvårdsverkets kommentar att det är en
fördel om kommunerna etablerar ett samarbetsavtal med apoteken kring
hantering av kanylbehållare, inklusive distribution av kostnadsfria
kanylbehållare. Detta ökar möjligheterna att det stickande och skärande avfallet
blir förpackat på ett säkert sätt i slutna behållare, som är säkra mot genombrott
av vassa föremål, vilket minskar riskerna för den personal som hanterar
avfallet. I tillägg till detta behöver kommunerna tydligt klargöra för
allmänheten var det stickande och skärande avfallet från hushållen ska lämnas
in. Detta är viktigt för arbetsmiljön, såväl för hemtjänstpersonal som för en
personal som i ett senare led hanterar hushållsavfallet.
Yttrandet har avgetts av Generaldirektör Mikael Sjöberg. I den slutliga
handläggningen har tillsynschef Bernt Nilsson, Avdelningscheferna Boel
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Callermo, Anna Middehnan, Håkan Olsson, Jan-Erik Persson, Ywonne Strempl,
Greta Svensson deltagit. Föredragande har varit överläkaren Magnus
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