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Miljödepartementets diarienummer: M2021/00207 

SÖRABs diarienummer: SÖ2021-5 

Svar på remiss, promemoria Ordning och reda på avfallet, 
M2021/00207 

Inledning 

SÖRAB bildades 1978 och är ett regionalt avfallsbolag som ägs av kommunerna 

Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, 

Upplands Väsby och Vallentuna. SÖRABs uppdrag är att på ett miljöriktigt och 

rationellt sätt ta hand om det kommunala avfall som uppkommer i 

ägarkommunerna, förutom Stockholm. I kommunerna, förutom Stockholm, finns 

ca 522 000 invånare samt ett stort antal verksamheter som genererar kommunalt 

avfall. SÖRAB tar även emot verksamhetsavfall från företag. SÖRAB äger och 

driver åtta anläggningar för mottagning, behandling och deponering av avfall, de 

två största utgörs av Löts avfallsanläggning i Vallentuna kommun och Hagby 

återvinningsanläggning i Täby kommun. Därtill pågår byggnation av en ny 

återvinningscentral/returpark i Vallentuna kommun. 

SÖRABs anläggningar tar emot både icke-farligt och farligt avfall och omfattar 

tillståndspliktig verksamhet såsom mekanisk bearbetning och sortering, 

återvinning och deponering. Några av anläggningarna omfattar anmälningspliktig 

verksamhet och då huvudsakligen lagring som del av insamling. 

SÖRAB och dess ägarkommuner har ett omfattande samarbete, bland annat inom 

ramen för den gemensamt framtagna avfallsplanen som tar sin utgångspunkt i 

cirkulär ekonomi och att det ska vara lätt att göra rätt. 

SÖRAB har en lång tradition av att ta hand om invånares och företags avfall. 

Redan från det att bolaget bildades har aspekter som miljö, hållbarhet och 

långsiktighet präglat bolaget agerande och vision: ”Vi får jordens resurser att räcka 
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längre”. I alla processer arbetar vi för invånarnyttan samt för att säkerställa att 

avfallet är korrekt sorterat och hanterat i alla led. 

Vi har alltid arbetat med målet att bidra till en cirkulär ekonomi. Vårt uppdrag är 

inte att förbränna vårt avfall utan att se resursen avfallet. Våra satsningar på 

Returparker, Returpunkter och nu senast en Grovavfallspunkt är investeringar vi 

gjort för att ytterligare förenkla för återbruk och återvinning. Vi gör det med tanke 

på miljö, hållbarhet och långsiktighet. Att oseriösa aktörer och andra med enbart 

ekonomiska intressen, hellre än miljöintressen, ges möjlighet att ”plocka russinen 

ur kakan” medför att det blir svårt för Sverige att fortsatt förflytta sig uppåt i 

avfallstrappan på ett ekonomiskt, och miljömässigt, långsiktigt hållbart sätt. 

Avgränsning 

SÖRABs yttrande avser endast bolagets verksamhet och alltså inte den 

avfallshantering som SÖRABs ägarkommuner ansvarar för genom egen försorg 

vid exempelvis mark- och anläggningsarbeten. 

SÖRABs synpunkter: 

Oseriösa avfallsaktörer och avfallsbrottslighet snedvrider konkurrensen på 

marknaden och skapar misstro hos allmänheten gällande huruvida inlämnat avfall 

hanteras på ett miljöriktigt sätt. Risken i förlängningen blir då att avfallsinnehavare 

inte finner det mödan värt att sortera och hantera sitt avfall på ett korrekt sätt 

vilket i sin tur medför risk att nationella samt regionala miljö- och klimatmål inte 

uppnås. 

SÖRAB är utifrån ovanstående överlag positivt till att lagstiftningen 
förtydligas med mål att förhindra avfallsbrottslighet. SÖRAB anser dock att 
den viktigaste delen i att skapa ordning och reda på avfallet sker genom 
myndighetssamverkan, tillsyn och straffsanktioner. SÖRAB ställer sig 
också bakom Avfall Sveriges förslag om att en auktorisation, certifiering 
eller annan regelmässig prövning av kunskap och lämplighet bör utredas 
för avfallsverksamheter som inte är statliga eller kommunala. 
 
Förslag till lag om ändring i miljöbalken 
SÖRAB anser att även kommunala bolag bör adderas till listan på 
verksamhetsutövare som inte får föreläggas att ställa säkerhet enligt förslag 
på tillägg till 26 kap. 10 a §, Miljöbalken (1998:808). 
 
Beträffade förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd: 

SÖRAB investerar i dagsläget flera hundra timmar per år på sammanställning, 

uppföljning och rapportering av avfallsslag, avfallsmängder och 

behandlingsresultat inom ramen för löpande uppföljning av våra miljötillstånd, 

miljörapportering, utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall och nu senast 
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rapportering av farligt avfall till avfallsregistret. Det senaste rapporteringskravet 

har därtill krävt stora investeringar i nya digitala system. 

Kravet på uppgifter om de mängder avfall som ska lagras inför och efter 
behandling samt fasta tidsbegränsningar för lagring kommer innebära en 
ytterligare administrativ börda och behov av investering i tekniska mjukvaru- och 
hårdvarusystem med en tveksam miljönytta som följd. SÖRAB invänder därför 
mot ändringarna av §§ 25 d och 27 a §§ förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 

Beträffande förslag till förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering 

av avfall: 

SÖRAB bedöms inte påverkas av ändringsförslaget. 

Beträffande förslag till förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251): 

SÖRAB har inget att invända mot föreslagna ändringar i 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Beträffande förslag till förordning om ändring i avfallsförordningen (2020:614): 

SÖRAB är positivt till avfallslämnarens undersökningsplikt men anser att 
det behöver vara tydligt vad som krävs av avfallslämnaren. SÖRAB 
instämmer i Avfall Sveriges förslag om att det eventuellt borde övervägas 
om det ska finnas en regional förteckning över godkända verksamheter, 
som allmänheten kan får tillgång till, alternativ tidigare nämnd 
auktorisation av avfallsbehandlingsverksamheter. 

Med vänlig hälsning 

SÖRAB, Söderhalls Renhållningsverk AB  

 

Johanna Leback 

Avdelningschef 

Miljö och Hållbarhet 
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