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Delegationsbeslut - yttrande angående promemoria Ordning och reda på 
avfallet 
 
Beslut 
 
att översända yttrandet till Miljödepartementet. 
 
Sammanfattning 
 
I promemorian lämnas förslag som syftar till att förbättra avfallshanteringen och öka 
tillsynsmyndigheternas möjligheter att säkerställa syftet med miljöbalken.  
 
Det föreslås ändringar i bestämmelserna om tillstånds- och anmälningsplikt i 29 kap. 
miljöprövningsförordningen (2013:251) för mekanisk bearbetning samt sortering och 
lagring av icke-farligt avfall, som en del av att samla in det, för att tydliggöra vilka 
verksamheter som ska omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt. 
 
Det föreslås undantag från tillstånds- och anmälningsplikt enligt 29 kap. 
miljöprövningsförordningen för åtgärder som vidtas med icke-förorenad jord eller annat 
icke-förorenat naturligt förekommande material som schaktas ur i samband med en 
byggverksamhet där det är säkerställt att materialet kommer att användas i sitt naturliga 
tillstånd för anläggningsändamål i anslutning till den plats där schaktningen utfördes. 
Sådana massor föreslås även undantas från förordningen (2001:512) om deponering av 
avfall. 
 
Det föreslås en bestämmelse om att anmälan om behandling av avfall som omfattas av 
29 kap. miljöprövningsförordningen ska innehålla uppgifter om de mängder avfall som 
ska lagras inför och efter behandlingen. Det föreslås också att ett föreläggande om 
försiktighetsmått med anledning av en sådan anmälan ska innehålla motsvarande 
uppgifter. 
 
Det föreslås en ny bestämmelse i miljöbalken som ger tillsynsmyndigheter som 
handlägger en anmälan om miljöfarlig verksamhet möjlighet att förelägga 
verksamhetsutövaren att ställa säkerhet för kostnaderna för det avhjälpande av en 
miljöskada och de andra återställningsåtgärder som verksamheten kan leda till. 
 
I miljöbalken föreslås även vissa ändringar i bestämmelsen om skyldighet för en 
tillsynsmyndighet att anmäla misstankar om brott, samt en utvidgning av en befintlig 
straffbestämmelse. Straffbestämmelsen innebär att straff ska kunna utdömas när någon 
uppsåtligen eller av oaktsamhet överlämnar avfall till någon som inte har gjort de 
anmälningar eller har de tillstånd som krävs för avfallshanteringen. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och förordningsändringarna den 
1 juni 2021. 
 
Karlshamns kommun har tagit del av Avfall Sveriges remissvar och samtycker till de 
synpunkter som Avfall Sverige framför. 
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Beslutsunderlag 
 
Avfall Sveriges yttrande  
 
Genom kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2020 – under § 9  – har styrelsen 
delegerat sin beslutanderätt. 
 
Ärendegrupp Sammanfattande benämning 
 
A – J   
  
 
I tjänsten 
 
 
 
Jesper Bergman 
Miljöstrateg 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen för redovisning av delegationsbeslut 
Miljödepartementet 


