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Regeringskansliet, Miljödepartementet 
 
 

 
 
Yttrande över remiss, promemoria Ordning och reda på 
avfallet M2021/00207 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har av Regeringskansliet, 
Miljödepartementet fått möjlighet att yttra sig över promemoria 
”Ordning och reda på avfallet M2021/00207”. I promemorian lämnas 
förslag som syftar till att förbättra avfallshanteringen och öka 
tillsynsmyndigheternas möjligheter att säkerställa syftet med 
miljöbalken. 
 
De föreslagna ändringarna innebär kortfattat att: 
 
Det föreslås en ny bestämmelse i avfallsförordningen (2020:614) om 
att den som ansvarar för avfall ska se till att avfallet blir behandlat om 
det inte är motiverat med ytterligare lagring av avfall som en del av att 
samla in det. 
 
Det föreslås ändringar i bestämmelserna om tillstånds- och 
anmälnings-plikt i 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) för 
mekanisk bearbetning och sortering av icke-farligt avfall 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 anläggnings-ändamål i anslutning till den plats där schaktningen 
utfördes. Sådana massor föreslås även undantas från förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall. 
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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 tillsynsmyndig-
heter 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. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämndens kommentarer 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på de föreslagna lag- och 
förordningsändringarna som framgår av promemorian. 

 
Gällande ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga verksamheter 
håller nämnden med om att det är verksamhetsutövaren ska bära 
kostnaderna för de avhjälpande åtgärder som behöver vidtas med 
anledning av en verksamhet. Nämnden ser dock att det finns behov av 
en tydlig vägledning gällande bedömning av i vilka fall det kan vara 
rimligt att kräva ekonomisk säkerhet och hur kommuner ska hantera 
dessa. 
 



 

 DELEGATIONSBESLUT  
 Sbndb/2021 § 314  3 (3) 
 
Avdelning, handläggare, tfn, e-post Datum Beteckning 

Bygg- och miljöavdelningen 2021-04-20 Sbn/2021:205 
Elin Vedin  0660-88019 
elin.vedin@ornskoldsvik.se 
    
 

 
Postadress Besöksadress Telefon Postgiro 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Järnvägsgatan 6, 89188 Örnsköldsvik 0660–880 00 vx 12 58 90–4 
SE–891 88 Örnsköldsvik Förvaltningens e-postadress   Bankgiro 
Org.nr 212000–2445 samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se    188–4774 
www.ornskoldsvik.se    
 

 

 
 
 
Prövning av barnets bästa 
 
Barn bedöms inte påverkas negativt av de föreslagna lag- och 
förordningsändringarna. 
 
 
Örnsköldsviks kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
Carina Edblad 
Förvaltningschef 
 
 


