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REMISSVAR: Promemorian Avgift för länsstyrelsernas bedömning av säkerheter för 

vissa anmälningspliktiga verksamheter 

____________________________________________________________ 

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges 

medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på 

samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi 

verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår 

återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator 

och garant för denna omställning. 

 

Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är 

kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och 

återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom 

medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som 

associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom 

avfallshantering.  

 

Synpunkter 

Avfall Sverige tillstyrker att verksamhetsutövaren, i enlighet med principen om att förorenaren 

betalar, ska betala avgift för länsstyrelsens handläggning rörande säkerhet för anmälningspliktig 

verksamhet.  Under förutsättning att föreslagna avgifter säkerställer att länsstyrelsen får de resurser 

som behövs, har Avfall Sverige inget att erinra. 

  

Avfall Sverige vill passa på att påpeka att handläggningsgången i dessa ärenden är något oklar och 

behöver förtydligas i vägledning om hur de nya bestämmelserna ska tillämpas.1 Det som särskilt 

behöver förtydligas är hur den kommunala tillsynsmyndigheten respektive länsstyrelsen närmare 

bör utforma sina beslut för att de ska få avsedd verkan samt  

 
1 28 a – 28 c §§ i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), införda genom ändrings-SFS 

2022:1301. 
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vad som kan anses utgöra särskilda skäl för att meddela förbud att bedriva verksamhet innan 

säkerhetsfrågan är avgjord - detta särskilt om beslutet avser en pågående verksamhet.  

 

 

 

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till senior miljöjurist Andrea Hjärne, 

andrea.hjarne@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.    

 

Med vänlig hälsning, 

Avfall Sverige  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Stjernkvist    Tony Clark 

Ordförande    Vd 
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