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Sammanfattning 

Länsstyrelsen är positiv till de förslagna författningsändringarna. Länsstyrelsen delar i stort 

Naturvårdsverkets bedömning till när allmänna regler är lämpliga och när de inte är det.  

Nedan följer några förslag till förtydliganden för förslagen till förordningar.  

Förslag till förordning om allmänna regler för sortering, mekanisk 
bearbetning och lagring av asfalt som är avfall 

Länsstyrelsen konstaterar att stora mängder asfalt kommer att kunna hanteras genom 

allmänna regler enligt förslaget till förordning. För att så stora mängder asfalt som är avfall ska 

kunna hanteras bedömer Länsstyrelsen att ytterligare krav på försiktighetsmått behövs för att 

begränsa de miljömässiga konsekvenserna.   

Länsstyrelsen bedömer att de allmänna reglerna bör omfatta krav på försiktighetsmått vid 

tankning. Även krav på att utrustning ska finnas för att samla upp eventuellt spill bör föras in i 

de allmänna reglerna, liksom reglering av uppställning av maskiner och fordon.  

Regleringen skulle exempelvis kunna utformas enligt nedan.  

Tankning och annan hantering av bränslen och oljor samt parkering av fordon och maskiner 

ska ske på tät yta för att förhindra spridning till omgivningen. Alternativt ska ett skydd för 

uppsamling av spill vara ordnat under parkerade enskilda fordon eller maskiner. Utrustning 

för sanering av spill ska finnas lätt tillgänglig vid bedrivande av verksamheten.  

Länsstyrelsen bedömer också att krav på skyddsåtgärder för att förhindra damning behöver 

förtydligas ytterligare. Regleringen skulle kunna formuleras enligt nedan.  
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Dammalstrande krossar, siktar och liknande utrustning ska vara inbyggda eller utrustade 

på annat sätt som effektivt motverkar damning, t.ex. genom bevattning. Om krossen är 

inbyggd ska dammavsugning ske genom filter. 

Damning från bandtransportörer ska motverkas genom inkapsling och kjolar eller genom 

andra minst lika effektiva åtgärder. 

Förslag till förordning om allmänna regler för kompostering av park- och 
trädgårdsavfall 

Länsstyrelsen bedömer att för kompostering av park- och trädgårdsavfall som omfattas av 

allmänna regler, dvs upp till 50 ton per kalenderår, så bör kraven i 26 kap. 19 § miljöbalken 

gällande kontroll och planering vara tillräckliga. Vid dessa verksamheter, som tidigare varit U-

verksamheter, anser Länsstyrelsen att det bör vara möjligt att undanta dessa från kraven i 

egenkontrollförordningen (1998:901). Länsstyrelsen noterar att formuleringen i förslaget till 

ändring av egenkontrollförordningen då bör uppdateras så att det framgår att undantag finns 

för verksamheter som omfattas av allmänna regler för kompostering av park- och 

trädgårdsavfall.  

Länsstyrelsen noterar att i 12 § sista stycket, i ovanstående förslag till förordning, bör 

”kommunen” ersättas med ”tillsynsmyndigheten”.  

Beslutande i ärendet 

Beslut om Länsstyrelsens yttrande har fattats av Carl Fredrik Graf, landshövding och 

Katharina Krusell, miljöskyddshandläggare.  

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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