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VafabMiljös yttrande över promemoria  

Ordning och reda på avfallet, dnr M2021/00207 
 

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och 

Enköpings kommun. Inom vår region bor cirka 330 000 personer och här finns cirka 16 000 

företag. Vi ansvarar för insamling av hushållsavfall, men erbjuder även olika typer av 

avfallslösningar till företag, i och utanför regionen.   

 

För att kunna jobba med en miljöriktig avfallshantering har vi verksamhet för sortering, 

omlastning, förbränning, kompostering och deponering av avfall. Vi driver 18 

återvinningscentraler (s.k. Återbruk) och fem avfallsstationer. Det finns bara en verksam deponi 

i vår region och den ligger på Gryta avfallsstation i Västerås. På Gryta finns även resurser att ta 

hand om farligt avfall i form av ett mellanlager och en oljestation.  

Beskrivning av ärendet 

VafabMiljö kommunalförbund har fått promemorian Ordning och reda på avfallet på remiss 

från Miljödepartementet. I promemorian lämnas förslag som syftar till att förbättra 

avfallshanteringen och öka tillsynsmyndigheternas möjligheter att säkerställa syftet med 

miljöbalken.  

Vafab Miljös synpunkter 

VafabMiljö lämnar nedanstående synpunkter på rubricerad promemoria:  

• VafabMiljö instämmer i promemorians syfte och menar att det är oerhört angeläget att 

hitta effektiva metoder för att försvåra för oseriösa aktörer inom avfallsbranschen. 

Avfallsbrottslighet måste stävjas genom effektivare verktyg för tillsynsmyndigheten och 

det föreslagna kravet på ekonomisk säkerhet. Det handlar dels om miljöbalkens mål om 

att skydda människors hälsa och miljö och dels om allmänhetens förtroende för 

avfallshanteringen och deras långsiktiga vilja att bidra till arbetet enligt avfallshierarkin. 

• Tillsynsmyndighetens roll behöver stärkas genom en förstärkt tillsynsvägledning, för att 

förslagen i promemorian ska bli verkningsfulla och inte innebära en onödigt ökad 

administrativ börda för seriösa aktörer. 

• VafabMiljö är medlemmar i branschorganisationen Avfall Sverige och ställer sig bakom 

deras yttrande. 

 

I den slutliga handläggningen har Anna Malmström, Avfallsstrateg, deltagit.  
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