8

Regeringsbeslut

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

1:9

2017-10-26
M2017/02593/R

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Uppdrag att utreda undantag från tillstånds- och anmälningsplikt
för verksamheter som behandlar avfall

Regeringens beslut

Naturvårdsverket ska utreda vilka verksamheter som kan undantas från
kraven på tillståndsprövning enligt artikel 24 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om
upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet) och föreslå de författningsändringar som bedöms nödvändiga för att ta fram de allmänna regler som
krävs för att undantag ska kunna ges. Naturvårdsverket ska senast den 30
april 2018 redovisa vilka verksamheter som kan undantas från tillstånds- och
anmälningsplikt. Naturvårdsverket ska senast den 28 september 2019 föreslå
de författningsändringar med allmänna regler för verksamheternas
bedrivande som krävs för att få undantag från avfallsdirektivets bestämmelser om tillståndsprövning. Redovisningen och förslagen ska ges in till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).
Bakgrund

För att genomföra kraven i avfallsdirektivet har Regeringskansliet i promemorian Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet (dnr
M2017 /02624/R) utarbetat förslag med anledning av den formella underrättelsen för bristande genomförande av avfallsdirektivet (dnr M2016/02933/R).
I promemorian konstateras att bestämmelserna om behandling av avfall behöver ändras så att all behandling av avfall blir tillstånds- eller anmälningspliktig alternativt omfattas av allmänna regler som säkerställer att avfallet
behandlas i enlighet med avfallsdirektivets krav på avfallshantering.
Enligt artikel 23.1 i avfallsdirektivet ska medlemsstaterna kräva att alla verksamhetsutövare som avser att behandla avfall ska inneha ett tillstånd från
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behörig myndighet. I artikel 24 och 25 i avfallsdirektivet anges under vilka
förutsättningar medlemsstater får göra undantag från kravet på tillstånd.
Närmare om uppdraget

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utreda vilka verksamheter som
kan ges undantag från tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken utifrån förutsättningarna i avfallsdirektivet och mot bakgrund av det
som framgår i promemorian. Syftet med uppdraget är att säkerställa att det
inte införs en tillstånds- eller anmälningsplikt för de verksamheter där detta
inte är motiverat med hänsyn till miljön eller människors hälsa samt att
undersöka om det finns skäl att göra motsvarande undantag för verksamheter som i dag är tillstånds- eller anmälningspliktiga. I arbetet med uppdraget ska Naturvårdsverket analysera Mark- och miljööverdomstolens dom den
12 september 2017 i mål M 7806-16 och ta hänsyn till slutsatserna från den
analysen.
Naturvårdsverket ska utreda förutsättningarna för undantag från tillståndseller anmälningsplikten för verksamheter som består i
1. behandling av icke-farligt avfall bestående av jord och annat naturligt
förekommande material som grävts ut eller som på annat sätt uppkommit i samband med byggverksamhet,

2. biologisk behandling av avfall,
3. samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggningar som förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 förordningen (2013:253) om förbränning av avfall, och
4. återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt
som kan förorena, mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är mindre än ringa,
5. annan behandling av avfall, om Naturvårdsverket bedömer att det
finns behov av undantag.
Naturvårdsverket ska föreslå de författningsändringar med de allmänna
regler för verksamheters bedrivande som krävs för att kunna göra undantag
från avfallsdirektivets bestämmelser om tillståndsprövning (i enlighet med
artikel 25 i avfallsdirektivet).
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Om Naturvårdsverket bedömer att undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för någon sådan verksamhet som anges i 1-4 ovan inte bör ge~ ska
detta motiveras.
Naturvårdsverket bör, i rimlig utsträckning, undersöka erfarenheter från
andra EU-länder i fråga om undantag från avfallsdirektivets krav på tillstånd.
Naturvårdsverket bör under uppdragets gång föra en dialog med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) i eventuella frågor om de förslag
som tas fram. Verket ska samråda med Trafikverket, Statens jordbruksverk
och andra berörda myndigheter, näringslivsföreträdare och andra relevanta
aktörer.
I de delar Naturvårdsverket föreslår författningsändringar ska fullständiga
författningsförslag redovisas. En analys av konsekvenserna av förslagen ska
utföras i enlighet med 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Naturvårdsverket ska senast den 30 april 2018 redovisa vilka verksamheter
som kan ges undantag från tillstånds- och anmälningsplikt utifrån förutsättningarna i avfallsdirektivet. Naturvårdsverket ska senast den 28 september 2019 föreslå de författningsändringar med allmänna regler för verksamheternas bedrivande som krävs för att kunna göra undantag från avfallsdirektivets bestämmelser om tillståndsprövning.
På regeringens vägnar

Karolina Skog
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