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Remiss om Naturvårdsverkets rapport uppdrag 
att föreslå genomförande av artikel 22 om 
bioavfall Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2008/98/EG i den svenska 
lagstiftningen 

Er beteckning: M2021/01629

Länsstyrelsen i Stockholms län tillstyrker förslagna ändringar i 
avfallsförordningen och miljöprövningsförordningen för att 
genomföra artikel 22 i avfallsdirektivet.   

Länsstyrelsens synpunkter på Naturvårdsverkets 
utredning
Länsstyrelsen bedömer att ett smidigt genomförande av föreslagna 
förändringar fodrar både informationsinsatser och tillsynsvägledning. 
Förslagen förväntas medföra kostnader för många aktörer, i olika 
branscher, som med förhållandevis kort framförhållning behöver vidta 
åtgärder. Aktörerna som berörs av det nya reglerna behöver tidiga 
informationsinsatser för att i god tid kunna anpassa verksamheten 
efter de nya förutsättningarna. Länsstyrelsen bedömer att det även 
föreligger behov av tillsynsvägledning från Naturvårdsverket om de 
nya bestämmelsernas tillämpning. Önskvärt är att 
vägledningsdokument bli tillgängliga för tillsynsmyndigheterna i god 
tid innan den 1 januari 2024. 

Länsstyrelsen noterar att utredningen inte valt att fokusera på 
eventuella avsättningsproblem avseende slutprodukterna, som tex. 
biogödsel och biogas. Finns ingen avsättning motverkas syftet med 
regelverket. I utredningen framgår inte åtgärder (olika styrmedel) för 
att öka efterfrågan på slutprodukterna. För att främja en cirkulär giftfri 
ekonomi anser Länsstyrelsen att det är en förutsättning att det finns 
avsättning för ökade mängder slutprodukter. Om det framöver 
framkommer problem med avsättning av slutprodukterna bör det 
framöver utredas.   

Länsstyrelsen instämmer i utredningens bedömning att det finnas 
behov till dispensmöjligheter gällande bioavfall. Det är rimligt att en 
kommun till Naturvårdsverket kan söka dispens för krav på 
insamlingssystem, i det fall där separat insamling inte är möjlig, eller 
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inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Detsamma är det rimligt 
att verksamhetsutövare kan till tillsynsmyndigheten söka dispenser i 
de enskilda fallen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. länsöverdirektör Mathias Wahlsten. I den 
slutliga handläggningen har även medverkat miljödirektör Johanna 
Lindgren och tf. rättsdirektör Helena Remnerud. Föredragande har 
varit miljöhandläggare Samy Said. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia:
charlotta.broman@regeringskansliet.se 
linn.akesson@regeringskansliet.se
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