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Remiss - Promemorian Ordning och reda på avfallet 
 

Miljödepartementet har i remiss daterad 2021-01-29 gett Storumans kom-

mun möjlighet att lämna synpunkter på rubr. promemoria.  

Storumans kommun ser positivt på att det skapas tydliga riktlinjer med 

syfte att förbättra avfallshanteringen och öka tillsynsmyndigheternas möj-

lighet att säkerställa syftet med Miljöbalken. Det är bra att flertalet före-

slagna ändringar förtydligar redan befintlig lagstiftning och även moderni-
serar språket.  

Det är positivt och efterlängtat med möjligheten att verksamhetsutövare 

ska ställa säkerhet även vid anmälningspliktig verksamhet. Det finns dock 

ett stort behov, som nämns i promemorian, av utbildning och vägledning 

kring ekonomiska säkerheter. Ett förtydligande kring om detta kan gälla 
vid redan pågående anmälningspliktiga verksamheter behövs.  

Förslagen till ändring i 29 kap 6 § Miljöbalken är bra men det måste till 

förenklingar för tillsynsmyndigheten att kontrollera detta. Förslag på för-

enkling är att göra alla verksamheter som har tillstånd eller anmält sin 

verksamhet sökbara på motsvarade sätt som de som har transporttill-

stånd. Oavsett sökbarhet så är de illegala överlämningarna svåra att iden-
tifiera och leder sällan till sanktioner från åklagare.  

Storumans kommun anser att föreslagen ändring i 25 d är bra men att det 

är olyckligt att denna förändring inte fanns då alla verksamheter som be-

handlar avfall anmälde sin verksamhet på nytt för ungefär ett år sedan så 

att denna uppgift fanns med i alla beslut. Det kommer troligtvis att bli tyd-

ligare för nya verksamheter som anmäler sin verksamhet efter ikraftträ-

dandet. 

Förändringar som rör 90.80, där den nedre gränsen för volymer ändras, 

ser Storumans kommun att det behövs förtydligande kring vilka verksam-

heter som berörs. Om det avses att alla verksamheter som sorterar avfall 

ska omfattas så kan inte vi se den miljönyttan som uppfylls med denna och 

anser att det är orimliga och onödiga krav som ställs på verksamhetsutö-

varna. Den nedre gränsen bör kvarstå.   
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Förändringarna för verksamhetskoden 90.110 behöver förtydligas om 

detta gäller inom ett begränsat område eller om det gäller för ett och 

samma projekt. Även här anser vi att det bör finnas en nedre gräns likt den 

nuvarande lagstiftningen.   

Det bör i förslaget, alternativt genom hänvisning till annan lagstiftning, 

förtydligas att massor innehållande invasiva främmande arter inte ses som 
rena massor som kan flyttas likt icke-förorenade massor.  

 

Tomas Mörtsell 

Kommunstyrelsens ordförande 
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