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Remissvar beträffande Miljödepartements promemoria  
-Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och 

miljösanktionsavgifter- 
 

 

Sveriges Åkeriföretag avger följande yttrande på rubricerad remiss. 
 

I kort har vi följande synpunkter: 

• Vi anser det viktigt att den statistik som rapporteras in och når Naturvårdsverket 

hanteras på ett neutralt sätt 

• Vi tillstyrker förslaget om att ersätta straffbestämmelse i miljöbalken med en 

miljösanktionsavgift 

• Vi anser att Naturvårdsverket skyndsamt bör ta fram digitala lösningar för 

avfallsregistret 

 

6.4 Skyldighet att rapportera för den som behandlar eller transporterar kommunalt avfall 

från egen verksamhet 

 

Förslag: Det införs en skyldighet för verksamhetsutövare som själv behandlar 

kommunalt avfall från en egen verksamhet, eller själv transporterar 

bort sådant avfall för behandling, att senast den 31 mars varje år 

rapportera till kommunen hur stora mängder som har behandlats och 

transporterats bort under föregående kalenderår. 

Skyldigheten ska inte gälla avfall som omfattas av förordningen om 

producentansvar för returpapper, förordningen om retursystem för 

plastflaskor och metallburkar eller förordningen om producentansvar 

för elutrustning. 

Naturvårdsverket ska få meddela föreskrifter om vilka uppgifter som 

verksamhetsutövaren ska lämna och om hur uppgifterna ska lämnas. 

 

Sveriges Åkeriföretag, som i ett remissvar daterat 2020-01-03 har tillstyrkt förslaget om 

att införa frival för kommunalt avfall från verksamheter, ser det som en logisk påföljd att 

det också införs en skyldighet att rapportera de mängder som har transporterats och 

behandlats till kommunen. Det är dock av yttersta vikt att denna rapportering sker till 

kommunernas tillsynsenheter och att det är dessa som ansvarar för kommunernas 

rapportering till Naturvårdsverket beträffande det kommunala avfallet. I promemorian 

omnämns det av en branschförening ägda rapporteringsverktyget AvfallWeb som en 

möjlig resurs för att rapportera kommunalt avfall. Till AvfallWeb rapporterar idag, i stor 
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utsträckning, kommunala aktiebolag som verkar på det som framöver blir en marknad 

beträffande frival för kommunalt avfall och att dessa då ska vara inblandade i en officiell 

rapportering är klart olämpligt. Inte minst med tanke på att miljösanktionsavgift kan 

utdömas för den som lämnar in uppgifterna för sent. Om det bedöms lämpligt att i 

fortsättningen använda det digitala verktyget AvfallWeb så bör detta överföras till annan 

huvudman, lämpligen SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

14.2 Förbudet att lämna avfall till någon som saknar tillstånd eller inte har gjort de 

anmälningar som krävs. 

 

Förslag: Straffbestämmelsen i miljöbalken om att den som för transport 

lämnar avfall till någon som inte har det tillstånd som krävs för en sådan 

transport döms till böter, tas bort. 

En miljösanktionsavgift ska kunna tas ut av den som lämnar avfall, 

som har hanterats eller producerats i eller i samband med en yrkesmässig 

verksamhet, till någon annan än kommunen eller den som kommunen 

har anlitat och som inte har gjort de anmälningar eller har de 

tillstånd som krävs för hanteringen. Avgiften ska vara 30 000 kronor. 

 

Sveriges Åkeriföretag tillstyrker förslaget om att ersätta straffbestämmelsen i miljöbalken 

med en miljösanktionsavgift för den som lämnar avfall till någon som inte har 

erforderliga tillstånd. Enligt promemorian så är en överträdelse relativt enkel att 

konstatera för berörda tillsynsmyndigheter och den kräver inte några omfattande 

utredningsåtgärder men våra medlemmars erfarenhet är att det krävs en betydligt 

aktivare tillsyn än vad som bedrivs för närvarande av kommunernas tillsynsenheter. 
 

4 Insamling av uppgifter genom enkäter eller e-blanketter. 

 

Förslag: Det införs en bestämmelse i avfallsförordningen om att Naturvårdsverket 

ska rapportera till Eurostat i enlighet med EU:s avfallsstatistikförordning. 

Den som vidtar avfallsförebyggande åtgärder och den som producerar 

eller på annat sätt hanterar avfall ska på Naturvårdsverkets begäran 

lämna de uppgifter som myndigheten behöver för att rapportera i enlighet 

med avfallsdirektivet eller avfallsstatistikförordningen. Uppgifterna 

ska lämnas inom den tid och på det sätt som Naturvårdsverket anger. 

 

Många av Sveriges Åkeriföretag är aktiva inom hanteringen av icke farligt bygg- och 

rivningsavfall och kommer därför att beröras av insamlingen av uppgifter genom enkäter 

eller e-blanketter. Förhoppningsvis kommer detta att ske bara inom en kort 

övergångsperiod då det är rimligt att Naturvårdsverket skyndsamt tar fram sina lösningar 

för det digitala avfallsregistret.  

 

 

Rickard Gegö, VD 

Sveriges Åkeriföretag 


