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Er referens M2022/01775 

Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt 

avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 
 

Sammanfattning 

Polismyndigheten anser att det behövs en kompletterande analys av 

tillsynsfrågan avseende den avfallsström som gäller avfall från detaljhandeln 

i syfte att säkerställa en fungerande tillsynsverksamhet. Naturvårdsverket har 

i skrivelsen angett att myndigheten inom ramen för regeringsuppdraget inte 

har haft möjlighet att utreda tillsynsfrågan. Polismyndigheten anser att en 

fungerande tillsynsverksamhet är en förutsättning för att förslagen ska kunna 

genomföras och att ett kompletterande beredningsunderlag därför bör tas 

fram i denna del. I övrigt har Polismyndigheten inga synpunkter på förslagen.  

Polismyndighetens synpunkter 

Naturvårdsverkets förslag om att verksamheter inom detaljhandeln får välja 

att lämna kommunalt avfall till andra än kommunen kan enligt 

Polismyndigheten öka risken för att avfall dumpas i syfte att undvika de 

kostnader som följer av ett lagenligt och miljöriktigt omhändertagande av 

avfallet. I Naturvårdsverkets skrivelse ”Förstärkta insatser mot brottslighet 

inom avfallsområdet” (NV-02193-21) har hanteringen av avfall beskrivits 

som ett problemområde där det finns ett behov av spårbarhet och transparens 

i den kedja av aktörer som hanterar avfallet. När privata aktörer med 

vinstintresse ges utrymme att hantera avfall på uppdrag av näringsidkare 

inom detaljhandeln är det av vikt att tillsynsmyndigheterna ges 

förutsättningar för en reell insyn i hur avfallet hanteras. Polismyndigheten 

anser därför att förslaget i den delen behöver kompletteras med reglering om 

en skärpt tillsynsverksamhet som kan säkerställa att det insamlade avfallet är 

klassificerat med rätt avfallskoder och att det lämnas till mottagare som har 

tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs för hanteringen enligt 

5 kap. 18 § avfallsförordningen (2020:614). 
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Regeringen har i juni 2022 gett en särskild utredare i uppdrag att se över 

sanktionssystemet i miljöbalken och hur miljöbrottsbekämpningen kan 

stärkas (dir. 2022:69 En skärpt miljöstraffrätt och en stärkt miljöbrotts-

bekämpning). Av kommittédirektiven framgår bl.a. att utredaren vid behov 

ska föreslå ytterligare åtgärder som förbättrar tillsynsmyndigheternas 

möjlighet att upptäcka allvarliga överträdelser av miljölagstiftningen. 

Polismyndigheten kan inte bedöma om utredningens uppdrag omfattar den 

typ av avfallsverksamhet som redovisas i Naturvårdsverkets skrivelse, men 

anser att tillsynsfrågan behöver utredas vidare innan förslagen genomförs.  

 

Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av 

juristen Ida Salomonsson. Gruppchefen Daniel Bergvall har deltagit i 

ärendets slutliga beredning.  
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Remissvaret har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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