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Naturvårdsverkets Förslag till
författningsändringar med allmänna regler för
vissa verksamheter som behandlar avfall och
Förslag till allmänna regler för vissa
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Remissvar
Förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
L

Sammanfattning
Fastighetskontoret har tagit del av Naturvårdsverkets redovisning av
regeringsuppdraget att utreda samt ta fram förslag på undantag från
tillstånds- och anmälningsplikt för vissa verksamheter, främst inom
bygg- och anläggningsbranschen. Förslaget behandlar avfall samt
författningsändringar med allmänna regler för verksamheter som
omfattas av undantag från tillstånds- och anmälningsplikt.
Kontoret har inga invändningar mot Naturvårdsverkets förslag som
presenteras om de verksamheter som kan undantas från krav på
tillstånd eller anmälan. Naturvårdsverkets bedömning att förslagen
inte innebär någon betydande påverkan på miljön delas av kontoret.
Ärendet
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Bakgrund
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjligheten
till undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för vissa
verksamheter, främst inom bygg- och anläggningsbranschen, som
behandlar avfall. Uppdraget innefattade även att ta fram ett förslag
till allmänna regler för verksamheter som kan undantas från
tillstånds- eller anmälningsplikt. Bakgrunden till uppdraget är att de
svenska bestämmelserna om behandling av avfall behöver ändras
för att uppfylla EU:s avfallsdirektiv. Enligt detta direktiv ska all
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behandling av avfall vara tillstånds- eller anmälningspliktig
alternativt omfattas av allmänna regler som säkerställer att avfallet
behandlas i enlighet med avfallsdirektivets krav på avfallshantering.
I svensk lagstiftning saknas idag allmänna regler som ersätter krav
på tillstånd eller anmälan.
Naturvårdsverkets förslag
Naturvårdsverket föreslår att vissa verksamheter som hanterar och
behandlar avfall ska ha möjlighet till undantag från tillstånds- eller
anmälningsplikt. Dessa verksamheter föreslås istället lämna
uppgifter om verksamheten för registrering till tillsynsmyndigheten.
Berörda verksamheter ska sedan bedrivas i enlighet med föreslagna
allmänna regler.
Naturvårdsverket bedömer vidare att förslagen till undantag inte
förväntas ge upphov till någon betydande påverkan på miljön samt
att förslagen överensstämmer med EU:s regelverk och inte går
utöver de skyldigheter som följer av avfallsdirektivet.
Kontorets analys
Kontoret ställer sig positivt till att underlätta arbetet för
verksamhetsutövare för avfallshantering genom att ge vissa
verksamheter möjlighet att använda allmänna regler istället för att
göra en anmälan av verksamheten eller söka tillstånd.
Naturvårdsverkets bedömning att förslagen inte innebär någon
betydande påverkan på miljön delas av kontoret.
Slut
Bilagor
1. Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som
hanterar avfall (sid 1-8 av 108)
2. Förslag till författningsändringar med allmänna regler för
vissa verksamheter som behandlar avfall (sid 1-10 av 70)

Fastighetskontoret
Utvecklingsavdelningen
Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Anders Kindberg
Jonas Uebel, Avdelningschef

Datum
2020-05-13
2020-05-13

