
 

 

 

 

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG 

BOX 7248, 103 89 STOCKHOLM  •  Besöksadress: Kungsgatan 33, 2tr 
Telefon: +46 (0)10-510 54 00  •  info@akeri.se  •  www.akeri.se 

Datum Sid 

1 (2)  2021-05-14 

Vår beteckning 

2021-6  

Miljödepartementet 

 

 

Er beteckning:  M2021/00207 
 

REMISSVAR – ORDNING OCH REDA PÅ 

AVFALLET  

 

Sveriges Åkeriföretag är branschorganisationen för den svenska åkerinäringen. Vi 

har totalt 5300 åkerier som medlemmar med i sin tur runt 38 000 fordon. 

Åkerierna transporterar allt inom godstransporter där det är allt från små lätta 

lastbilar till tunga fordon.  

Sveriges Åkeriföretag har 600 medlemmar som verkar i avfalls- och 

återvinningsbranschen. Flera av medlemsföretagen driver anläggningar som 

hanterar avfall och återvinningsprodukter. 

I korthet våra ståndpunkter: 

• Sveriges Åkeriföretag delar promemorians uppfattning om att det krävs 

skärpta regler för att få ordning och reda på hanteringen av avfall för att 

undvika miljöproblem och stora samhällskostnader samt en osund 

konkurrens mellan seriösa och oseriösa företag. 

• Sveriges Åkeriföretag vill också framhålla behovet av åtgärder för öka 

kontrollen av avfall som hanteras inom ramen för anmälningsplikt. 

 

Anmälningspliktiga anläggningar 

Sveriges åkeriföretag har i ett remissvar rörande tillsynsprogram, er beteckning 

M2020/1070/R, gjort följande skrivning. 

Naturvårdsverkets uppdrag rörande en förbättrad avfallsstatisk leder 

förhoppningsvis fram till förslag som mynnar ut i en lagstiftning där samtliga 

avfalls- och återvinningsanläggningar (A-C) åläggs att kontinuerligt rapportera 

inkommande och utgående mängder till och från anläggningarna där uppgifter 

lämnas om vart utgående mängder transporteras. Det är också viktigt att 
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tillsynsmyndigheterna använder det framtida avfallsregistret för att samordna 

tillsynen för företag som bedriver verksamhet på flera orter.  

Vikten av att tillskapa ett register för hanteringen av icke farligt avfall blir tydlig 

när man läser de betänkligheter som anförs i promemorians punkt 8 beträffande 

lagring av avfall i samband med behandling. Det finns exempel på fastigheter där 

företag har anmält flera verksamheter som sortering, mekanisk bearbetning och 

behandling av avfall och i samband med detta lagrar stora mängder avfall utan att 

iaktta de försiktighetsmått som krävs. Vid en konkurs uppstår stora konsekvenser 

för stat och kommun. 

Ekonomiska säkerheter för anmälningspliktiga anläggningar 

De senaste årens händelser där företag gått i konkurs och lämnat anläggningar 

med stora avfallsmängder och där samhället får bära kostnaderna för 

återställningen visar på att det finns ett behov av säkerheter för 

anmälningspliktiga anläggningar som hanterar avfall. Vid en situation, som 

beskrivits ovan, där stora mängder avfall lagras inför behandling, kan ekonomiska 

konsekvenser i mångmiljonklassen uppstå vid en företagskonkurs. De ekonomiska 

säkerheternas storlek måste därför kontinuerligt följas upp så att de motsvarar den 

aktuella risken. 

 

Rickard Gegö, VD   

Sveriges Åkeriföretag   

      

 


