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Miljödepartementet 

Yttrande över Remiss av promemorian Ordning och reda på avfallet 

Sammanfattning 

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian Ordning och reda 

på avfallet. Myndigheten lämnar här följande yttrande. 

Havs- och vattenmyndighetens inställning 

Havs- och vattenmyndigheten har ingen erinran mot de ändringar som föreslås i remissen med 

undantaget att föreslagen ändringen av 26 kap 2 § miljöbalken bör belysas ytterligare.  

Motivering 

Havs- och vattenmyndigheten har ett vägledningsansvar gällande frågor som berör tillsyn av 

vattenverksamhet samt tillämpning av vattendirektivet. De nu föreslagna ändringarna berör inte 

direkt myndighetens ansvarsområden eller vägledningsarbete. Havs- och vattenmyndigheten har 

i huvudsak inget att erinra mot förslaget. Havs- och vattenmyndigheten vill dock notera följande 

om förslaget till ändring av 26 kap 2 § miljöbalken om skyldigheten för tillsynsmyndigheten att 

anmäla överträdelser. 

Promemorian föreslår att 26 kap. 2 § i miljöbalken ska ändras såtillvida att ett krav på 

skyndsamhet införs. I promemorian föreslås därutöver att skyldigheten att anmäla inträder när det 

finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Om kravet på anmälan är kopplat till att det ska 

finnas anledning att anta att ett brott har begåtts kan det också ge intryck av att det föreligger en 

skyldighet för tillsynsmyndigheten att motivera eller kanske till och med utreda brottsmisstankar. 

Med detta sagt torde det vara en skillnad i att det föreligger en misstanke om brott jämfört med att 

det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Av promemorians överväganden framgår inte 

bakgrunden eller de närmare skälen till varför ordalydelsen nu föreslås att ändras i detta 

avseende annat än att det förekommer liknande regleringar i 6 kap. 11 § lagen (1980:424) om 

åtgärder mot förorening från fartyg, 5 kap. 13 § barlastvattenlagen (2009:1165) och 32 § lagen 

(2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser. Det är oklart om ändringen också innebär att 

rekvisiten för när tillsynsmyndigheten har en skyldighet att anmäla överträdelser ändras. Det bör 

belysas ytterligare vad konsekvenserna av ändringen är och hur den samspelar med övrig 

reglering.  
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Utöver det vill Havs- och vattenmyndigheten påtala att i rutan under 11 kapitlet (sidan 41 i 

promemorian) som redovisar förslaget anges att ”Ett krav på skyndsamhet ska gälla i fråga om en 

tillsynsmyndighets skyldighet enligt miljöbalken att anmäla överträdelser om det finns misstanke 

om att ett brott har begåtts.” Texten ger således inte uttryck för den föreslagna ändringen om 

skyldigheten att anmäla om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts.  

 

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Johan Kling efter föredragning av 

utredaren Anna-Karin Rasmussen. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 

verksjuristen Martin Jansson medverkat. 

Johan Kling 

Anna-Karin Rasmussen 


