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Remiss om promemorian: Tillsynsprogram och 
tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som 
hanterar avfall samt nya skyldigheter vid tillsyn av 
utvinningsavfallsanläggningar 

Er beteckning: M2020/01070/R
Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker promemorian om tillsynsprogram och 
tillsynsbesök för yrkesmässiga verksamheter som hanterar avfall samt nya 
skyldigheter vid tillsyn av utvinningsavfallsanläggningar.
Länsstyrelsen vill särskilt belysa följande.

 Det bör förtydligas i förslaget i miljötillsynsförordningen (2011:13) § 10d att 
en bedömning även behöver utföras när tillsynen på avfallsverksamheter ska 
utföras. Att tillsynen ska ske med ”jämna mellan rum”, enligt förslaget, 
upplevs som otydlig. Det kan därför fortsätta framgå att tiden mellan två 
tillsynsbesök även ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens 
risk för människors hälsa och miljön. 

 Det bör övervägas om anmälningspliktiga verksamheter som behandlar och 
lagrar avfall ska fortsätta omfattas av en tillsynsmyndighets tillsynsprogram 
med hänsyn till:
- Det är inte ovanligt att tillsynsbehovet för anmälningspliktiga 

verksamheter som behandlar och lagrar avfall kan likställas med 
tillståndspliktiga verksamheter. Förutom miljöpåverkan från dessa 
anläggningar, förekommer även kunskapsbrister i miljölagstiftningen hos 
verksamhetsutövare. Det är bidragande orsaker till att tillsynen är 
resurskrävande. 

- Anmälningspliktiga verksamheter som behandlar och lagrar avfall föregås 
av ett anmälningsförfarande. Detta innebär att miljöprövningen ställer ett 
lägre krav, bland annat gällande, underlag samt att beslutsprocessen är 
enklare jämfört med tillståndspliktiga verksamheter. Miljöbelastningen till 
omgivningen från dessa verksamheter kan tyvärr i många fall bli 
betydande, trots att verksamheterna bedrivs i en mindre omfattning. 
Sorteringsmekanismen för vad som är en tillstånds- eller 
anmälningspliktig avfallsverksamhet är ibland trubbig.

 Länsstyrelsen har genom sin tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter 
noterat att det finns ett tillsynsbehov på bland annat avfallstransportörer, 
avfallsförmedlare och avfallshandlare. Det är inte ovanligt att tillsynen 
behöver omfatta flera olika led i avfallskedjan och blir därför komplex.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Johan von Sydow med handläggare Samy 
Said som föredragande. I den slutliga handläggningen har också miljödirektör 
Göran Åström medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till: frida.rudsander@regeringskansliet.se
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