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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under maj månad 2020:
Avtal annan fakturamottagare för VA-avgifter: 6 ärenden.
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 5 ärenden.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 12 ärenden.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 44 bifall, 2 avslag.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 3 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 3 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för foodtruck: 1 ärende.
Begagnande av offentlig plats för övrigt: 3 ärenden.
Begagnande av offentlig plats uteservering: 7 ärenden.
Begagnande av offentlig plats torghandel: 27 ärenden.
Ansökan om tillstånd för allmän sammankomst: 2 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 34 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 13 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 9 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende: Grannebrev: 12 ärenden.
Tillstånd för gräv- och ledningsarbetet: 12 ärenden.
Tillfällig trafikannordningsplan: 7 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 3 bifall.
HR ärenden angående personal: 1 ärende.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 29 bifall.
Färdtjänst: bifall: 29 bifall, 3 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 18 bifall.
PRH Förare: 13 bifall, 2 avslag.
PRH passagerare: 1 bifall, 3 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 2 bifall, 6 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 10 ärenden.
Upphandling: 1 ärende.
Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2019/46

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 18 maj 2020

TNau/TN Juni 2020

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Juni 2020
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.
Rev

Projekt
Terra Nova skolan
ombyggnad kök
Ramavtal projektledare
bygg

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

Vilande
(Apr 2020)

TN

Vilande
(Maj 2020)

Ramavtal

TKF

Ä

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

April 2020
(Mar 2020)

TNau

Juni 2020
(Aug 2020)

Ä

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

Vår 2020
(Höst 2019)

TN/RF

Höst 2020
(Vår 2020)

Exploatering Park A7området Honnörsparken

Entreprenad

TKF

Mars 2020
(Feb 2020)

TNau

Juni 2020
(Maj 2020)

Besiktningsmän
Entreprenadbesiktningar

Ramavtal

TKF

Oklart

TNau el TN

Oklart

Hemsebadet

Entreprenad

TKF

TNau

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Sept 2020
(Sept 2019)
Aug 2020
(Maj 2020)

Nov 2020
(Nov 2019)
Sept 2020
(Juni 2019)

Korpen korttidsboende

Entreprenad

TKF

April 2020

TN

Juni 2020

Korrosionsskydd Fl 5
och 6

Entreprenad

TKF/Hamnavd

April 2020
(Mar 2020)

TNau

Juni 2020

Säbo Visby

Entreprenad

TKF

Sept 2020

TN

Nov 2020
(Sept 2020)

Ä

Ä

TNau

(Juni 2020)
Ä

Årsavtal El

Ramavtal

TKF

Juni 2020
(April 2020)

TN

Sept 2020
(Juni 2020)

Ä

Årsavtal Larm

Ramavtal

TKF

Juni 2020
(April 2020)

TN

Sept 2020
(Juni 2020)

Ä

Årsavtal VS

Ramavtal

TKF

Juni 2020
(April 2020)

TN

Sept2020
(Juni 2020)

Ä

Drift/underhåll
högspänningsanl.

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart 2020
(Juni 2020)

VA-ledningar Alva Ljugarn
Södervärnkolan
ombyggnad kök

Entreprenad

TKF

Juli 2020

TN

Aug 2020

Entreprenad

TKF

Juni 2020
(Maj 2020)

TN

Sept 2020

Korpen lokalanpassn.
Etapp 1

Entreprenad

TKF/HSF

Aug 2020

TNau

Sept 2020
(Juni 2020)

TNau

Sept 2020

Ä
Ä

Ramavtal El-konsult

(Maj 2020)
Ramavtal
konsult

TKF

Juni 2020
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Ramavtal konstruktör

Ramavtal
konsult

TKF

Juni 2020

TNau

Sept 2020

Koncession

TKF

Sommar
2020

TN

Dec 2020

Kross- & sorterverk

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Okt 2020

Slamfordon

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Nov 2020

Entreprenad

TKF/hamnavd

Maj 2020

TN/TNau

Ramavtal

TKF

April/Maj
2020

TN

Sept 2020
(Juni 2020)
Juni 2020

Drift ÅVC:er

Ä
X

Visby hamn
Satelitstationer
Upphandling återvinning

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken

Tid för
beslut

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

RSF

Arkitekt stadsbyggn
/ planutredning

Ramavtal konsult

SBF/TKF

April ?

RSF

Juni alt. Sept

Landskapsarkitekt

Ramavtal konsult

SBF/TKF

April ?

RSF

Juni alt. Sept

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2018/3138
18 juni 2020

Per Östman
Projektledare

Tekniska nämnden

Upphandling av utbyggnation av Katthammarsvik ARV
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Teknikförvaltningens förslag att anta
anbud från XXXX, org.nr XXXXXX-XXXX om XXX kr
Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos regionstyrelsen

Sammanfattning

Katthammarsvik avloppsreningsverk (ARV) ska byggas ut med biologisk rening i
enlighet med principbeslut från TN 2019-10-15 och med bakgrund i ett föreläggande
från Miljö & Hälsa. Det nya processteget kommer integreras med befintligt verk
genom en mindre utbyggnation på baksidan, dvs mot vattnet.
Entreprenaden har handlats upp som en utförarentreprenad (AB04), vilket betyder
att entreprenören får färdiga bygghandlingar att utgå från. Detta är i syfte att främja
konkurrensen genom att även mindre firmor då kan lämna anbud eftersom Regionen
tar på sig risken och kostnaden för projekteringen.
I arbetet ingår såväl markarbeten, bygg och maskininstallationer för en komplett
anläggning. Styrprogrammering och delar av el-installationerna vill VA-avdelningen
göra i egen regi för att öka kontrollen och minska riskerna då anläggningen kommer
vara i drift under hela entreprenaden.
I syfte att minimera problem med lukt så ska det befintliga kompostfiltret utökas och
renoveras. Det har inte förekommit några klagomål angående lukt i dagsläget och
risken för nya lukter är låg och hanterbar. Arbetet kommer också att påbörjas först i
augusti/september för att minska mängden trafik och buller under sommaren.
I samband med utbyggnationen behandlas en anmälan om utökad verksamhet, från
700 till 1000 PE, för att kunna ansluta fler abonnenter.
I projektet ingår även att utreda huruvida utloppsledningen behöver
förlängas/justeras. Detta arbete ingår dock inte i den aktuella upphandlingen.
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Bedömning

barn- och genusperspektiv
Utbyggnationen har ingen märkbar påverkan ur barn- & genusperspektiv
Ekonomi
En utbyggnation av befintligt verk är markant billigare än alternativet att bygga nytt.
Däremot bör det påpekas att verket knappast är strategiskt välplacerat och att
utbyggnationen förvisso löser gällande föreläggande men att framtida processteg kan
få svårt att få plats. Det är därför inte en långsiktig lösning för Katthammarsviks
spillvattenhantering.
medarbetare och samhälle.
Utbyggnationen tar hänsyn till medarbetarnas arbetsmiljö och nyttjar befintliga
rutiner och system. Det kommer dock inte ske någon renovering av befintlig
byggnad i nämnvärd omfattning.
Landsbygsperspektiv
Katthammarsvik får utrymme för tillräckligt många nyanslutningar för att säkerställa
alla planerade och på mellanlång sikt troliga anslutningar. Verket kommer också få en
mer omfattande rening av utsläppsvattnet vilket gynnar vattenkvalitén.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-18
Presentation 2020-06-18
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2019/2698
11 maj 2020

Anne Nygren

Tekniska nämnden

Ny byggnad av korttidsboende, Visby Korpen 5
Förslag till beslut



Tekniska nämnden (TN) beslutar om tilldelningsbeslut för upphandling av
totalentreprenör till nybyggnad av korttidsboende på Korpen området. TN
beslutar att anta anbudet av X med organisationsnummer XXX.



Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos regionstyrelsen.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Upphandling av totalentreprenad för nybyggnad av korttidsboende.
Socialförvaltningen har idag ett korttidsboende på fastigheten Korpen 5 i Visby med
ca 36 platser. För att klara av behovet hyrs även extra korttidsplatser in hos Hälsooch sjukvårdsförvaltningen (HSF) Rehabiliteringsavdelning i samma byggnad.
Korttidsplatserna är idag inte av standarden enkelrum med HWC med dusch, vilket
innebär att hygienkrav och den personliga integriteten inte kan uppfyllas. För att
möta dessa krav behöver det byggas korttidsplatser med enkelrumsstandard.
Lokalernas gemensamma ytor klarar inte heller kraven i enlighet med SOF
funktionsprogram (version 1.0 dat. 2018-09-19).
Socialförvaltningen (SOF) har ett behov av totalt 40 stycken platser, från dagens 36.
Kravet är att de ska ligga i Visby, helst på Korpen området, önskemålet är att en
om/till eller nybyggnad görs i/på befintlig fastighet Korpen 5, hus 01. Övriga
önskemål är att korttidsplatserna ska ligga i nära anslutning till övrig sjukvård därav
placeringen på fastigheten Korpen 5. Med den informationen togs en förstudie fram
2018 med idén att uppföra en ny, fristående byggnad på Korpen området i Visby på
vilket SOF ansökt och beviljats medel för.
Ny byggnad ska tillgodose Region Gotlands ökade behov utav korttidsplatser på
Gotland i vårdkedjan från Visby lasarett till den enskildes bostad. Syftet är att
boendet uppfyller dagens hygien- och integritet krav hos de boende på
korttidsenheten. Boendet ska uppfylla dagens arbetsmiljökrav och innehålla en
tillfredsställande välfärdsteknologi.
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Bygglovsansökan är inskickad 2020-04-22. Förfrågan för upphandling av
totalentreprenad publicerades 2020-04-27 med sista anbudsdag 2020-06-12.
Målsättningen är att inflyttning ska ske i kvartal 2 2022.
Bedömning

X anbud har inkommit av vilka X uppfyllde ställda kvalificeringskrav.
Konsekvenser för genomförandet:
Då Region Gotland aktivt kommer delta i utformning och projektering av tänkta
lokaler kommer vi ges möjlighet att utforma lokaler som kan kopplas till uppställda
mål. Region Gotland kan relativt snabbt uppfylla behov av platser för
korttidsboende.
Ekonomisk konsekvensanalys
Teknikförvaltningen bedömer att anbud inlämnat av X är ekonomiskt mest
fördelaktigt.
Vinnande anbud redovisar entreprenadsumma X kr. Preliminär tillkommande
uppskattade byggherrekostnad ca X kr.
Tilldelad budget är 69,3 Mkr.
Barn- och genusperspektiv
Ur ett Barn- och genusperspektiv ser vi att de nya lokalerna möjliggör en fortsatt bra
chans till umgänge inom korttidsboendet oavsett typ av funktionsvariation den
boende har.
Landsbygdsperspektiv
Ur ett landsbygdsperspektiv ser vi det framtida boendet placerat i Visby som en
möjlighet för SOF att på ett ännu bättre sätt ta emot färdigbehandlade personer från
sjukhuset och vidare mot nästa boende eller som avlastning för närstående.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-22
Finansiellt igångsättningstillstånd
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Ekonomidirektör Åsa Högberg
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/1600
26 maj 2020

Patrik Viggeby

Tekniska nämnden

Upphandling Honnörsparken, Visby
Förslag till beslut

•
•
•

Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XXX.
Tekniska nämnden beslutar att begära finansiellt igångsättningstillstånd hos
regionstyrelsen.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Projektet ingår som del av utvecklingen av kvarteret Artilleriet i Visby.
Nu upphandlas anläggande av Honnörsparken innefattande iordningställande av
lekpark och park med gångstråk med tillhörande belysning.
Den tillgänglighetsanpassade lekplatsen innefattar gungor, sandlåda, klätterutrustning
med mera.
Syftet är att genom anläggandet av lekplatsen och parkområdena inom Artilleriet
skapa en god boendemiljö och tillföra området den natur-/grönområdeskvalité som
enligt politiskt fastställt beslut (Vision Gotland 2025, 6.3. RF 2008-06-18, RS
2008/446) ska finnas för nybyggda bostadsområden.
I Region Gotlands lekplatsstrategi (TN 2016-11-16) är mål 1.4.1 Lekplatser bör placeras
centralt med hänsyn till var människor bor och rör sig. Lek i grön parkmiljö är dokumenterat bra
för hälsan och gör barnen mer stresståliga, friskare och mindre känsliga för allergier och infektioner.
Därför är det viktigt att barn har tillgång till en lekplats inom rimligt avstånd från sitt hem i
tätbebyggt område. Närmaste lekplats bör ligga inom 500 meter från barnets bostad och bör kunna
nås utan att hårt trafikerade vägar måste korsas. Antalet lekplatser i ett område avgörs i stor
utsträckning av befolkningsunderlaget samt den totala yta som utgörs av bostadsområden. Detta
medför att avståndet till närmaste lekplats i de utpekade serviceorterna kan överstiga 500 meter,
samt att en barriär kan finnas mellan barnets bostad och lekplatsen.
Enligt detaljplanen för området ska lekplats och park iordningställas. Enligt plan- och
bygglagen är Regionen skyldig att iordningställa området enligt detaljplan.
Detaljplanen har även legat till grund för markanvisningen i området. Exploatörerna i
området har arbetat från utgångspunkten att området blir lekpark och park.
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TN 2018/1600

Målsättning med området var att det skulle hög-exploateras vilket innebär att
lekområden inom respektive fastighet blir begränsat.

Bedömning

Barn- och genusperspektiv –iordningställandet av Honnörsparken ska medföra
och bidra till en god boendemiljö för de boende inom Artilleriet. Iordningställandet
av Honnörsparken ska bli en besökspunkt och vara ett inslag även för övriga boende
i Visby.
Landsbygdsperspektiv – Upphandlingen rör endast Honnörsparken i kvarteret
Artilleriet i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Projektet har en beslutad befintlig budget. Parken
ingår i exploateringsbudget och är därmed finansierad av försäljningen av fastigheter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-26
Blankett finansiellt igångsättningstillstånd
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1600

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1351
19 maj 2020

Fredrik Wallerström

Tekniska nämnden

Visby hamn, korrosionsskydd spont FL5-6
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XX med en anbudsumma på X
kronor och X kronor för optionen.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.



Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos regionstyrelsen.

Sammanfattning

Visby hamn är Gotlands ordinarie hamn för mottagande och distribution av godssamt passagerartrafik. Mottagning sker vid färjeläge 5, 6 och 7. Färjeläge 7 berörs inte
av denna upphandling.
Färjelägena i Visby är några av de få kajer på Gotland för mottagning av så kallad
RoRo- (roll on – roll off) och passagerartrafik och är därmed känsliga för störningar.
Kajkonstruktionen har idag en blottad stålspont som korroderar i skvalpzonen där
saltvatten och luft skapar en för stålet ogynnsam miljö. Denna upphandling avser
korrosionsskydd av spont genom pågjutning av krönbalk ner till minst 1 meter under
medelvattennivå. Genom att gjuta in det utsatta stålet i betong stoppas korrosionen.
Arbetena vid färjeläge 6 (Etapp 1) omfattar ca 240 m och är planerat att genomföras
under år 2020 – 2021.
Option
Ombyggnaden planeras att i utförande om två etapper, där etapp 2 (Färjeläge 5) är en
option. Separat pris skall lämnas för denna del. Respektive etapp kommer att tas i
bruk efter genomförd besiktning.
Arbetena vid Färjeläge 5 (etapp 2) omfattar ca 275 m och är planerat att genomföras
under år 2021 – 2022.
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Bedömning

X antal anbud har inkommit och X uppfyller samtliga skall-krav.
Förvaltningens samlade bedömning är att X:s anbud på X kronor för
totalentreprenad Korrosionsskydd Spont FL5-6, Visby hamn skall antas.
Anbudssumman på XX inklusive option ryms inom projektets investeringsbudget för
perioden 2020-2022.

Barn- och genusperspektiv – Projektet berör alla gotlänningar och gynnar alla som
brukar hamnen och hela det gotländska näringslivet.
Landsbygdsperspektiv – Projektet berör alla gotlänningar och gynnar alla som
brukar hamnen och hela det gotländska näringslivet.
Ekonomisk konsekvensanalys - Kapitalkostnadskonsekvenserna kommer att
hanteras fullt inom driftbudgeten för linjetrafikens affärsverksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2020-05-19
Blankett för finansiellt igångsättningstillstånd
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1444
19 maj 2020

Fredrik Wallerström

Tekniska nämnden

Visby hamn, Nya satellitstationer
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XX på X kronor



Beslutet förklaras omedelbart justerat.



Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos regionstyrelsen.

Sammanfattning

Visby hamn ska modernisera kraftförsörjningen i hamnen för att öka tillgänglighet,
personsäkerhet och minska förluster i deras anläggning.
Nya satellitstationer (transformatorstationer) för omvandling av högspänning till
lågspänning samt fördelning av kraft till utrustning vid kaj 5, 6 och 7 så som ramper,
dragmaskiner och nya uttag för anslutning av trailers. Den befintliga
kraftförsörjningens tekniska livslängd är uppnådd och anläggningen har stora
energiförluster. Vid moderniseringen kommer anläggningen även anpassas till dagens
logistiska behov.
Under senaste året har uppställningsytan för trailers försetts med utökad möjlighet till
elanslutning. Detta för att minimera behovet av att låta trailers med kylbehov stå med
dieselaggregat på, då de står uppställda i väntan på färjeavgång eller upphämtning och
vidaretransport på Gotland. Den moderniserade kraftförsörjningen ger önskad
kapacitet till traileranslutningarna.
Projektet bidrar till hamnens strävan för minskad klimatpåverkan, i linje med gällande
miljötillstånd.

Bedömning

X antal anbud har inkommit och X uppfyller samtliga skall-krav.
Förvaltningens samlade bedömning är att X:s anbud på X kronor för
totalentreprenad Nya Satellitstationer, Visby hamn skall antas.
Anbudssumman ryms inom projektets investeringsbudget.
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Barn- och genusperspektiv – Berörs ej specifikt i detta projekt.
Landsbygdsperspektiv – Förbättringarna stödjer hela det gotländska näringslivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kapitalkostnadskonsekvenserna kommer att
hanteras fullt inom driftbudgeten för linjetrafikens affärsverksamhet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-19
Blankett för finansiellt igångsättningstillstånd
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/612
21 april 2020

Lars Wahlberg

Tekniska nämnden

Anhållan om avgiftsfrihet - hamnavgifter, sjöbodhyror och
arrenden 2020
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden beslutar att avslå anhållan om avgiftsfrihet.

Sammanfattning

SFPO, Sveriges Fiskares Producentorganisation, har tillskrivit kommuner och
Regioner längst med Sveriges kust i syfte att skapa förståelse för fiskerinäringens
besvärliga situation att uppnå lönsamhet i verksamheten. Det är den mycket allvarliga
miljösituationen i Östersjön och därav EU:s och Sveriges beslut om åtgärder för
Östersjöfisket som är orsaken till detta, anger SFPO i skrivelsen.
Anhållan går i huvudsak ut på att Kommunerna och Regionerna skall stödja fiskarna
genom att medge avgiftsbefrielse för 2020 vad gäller hamnavgifter, sjöbodshyror och
arrenden.
Ärendebeskrivning

SFPO anger i sin skrivelse de villkor yrkesfisket står inför med anledning av de beslut
EU och Sveriges regering fattat. Framför allt anger man förbudet mot riktat
torskfiske som en huvudorsak.
SFPO pekar också på att man ännu inte fått besked om ersättning från regeringen,
bortsett från de pengar som utgått från EU:s regler om statsstöd, s.k. de-minimis stöd.
(förordning om stöd av mindre betydelse).
SFPO känner att man inte har något stöd hos regeringen och vill med denna
skrivelse söka stöd hos kommunerna/Regionerna.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att anhållan skulle bli en form av företags/branschstöd,
vilket inte är tillåtet enligt kommunallagen.
Förvaltningen föreslår avslag på anhållan.
Barn- och genusperspektiv –inte relevant med hänvisning till att åtgärden inte är
tillåten enligt kommunallagen
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Landsbygdsperspektiv - inte relevant med hänvisning till att åtgärden inte är
tillåten enligt kommunallagen
Ekonomisk konsekvensanalys - inte relevant med hänvisning till att åtgärden inte
är tillåten enligt kommunallagen
Beslutsunderlag

Kommunallagen
Skrivelse; Anhållan om avgiftsbefrielse, m.m. 2020-02-13
Tjänsteskrivelse 2020-04-21

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
peter@sfpo.se
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ANHÅLLAN OM AVGIFTSFRfflET
2020-02-13

Gotlands kommun
Att: Kommunstyrelsen
621 81 Visby

Anhållan om avgiftsfrihet - hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden 2020
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder ca 250 fiskefartyg främst inom det demersala fisket. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Strömstad till Kalix. Mot bakgrund av den mycket
allvarliga miljösituationen i Östersjön och därmed också mycket problematiska situationen för
fiskerinäringen anhåller SFPO härmed om avgiftsfrihet vad gäller hamnavgifter, sjöbodhyror och
arrenden för 2020 för de yrkesfiskare som är verksamma i er kommun.
EU och Sverige har fattat beslut om Östersjöfisket. Beslutet mer eller mindre omöjliggör ett lönsamt
yrkesfiske. Under innevarande år gäller ett förbud mot riktat torskfiske. Man har fastställt en
bifångstkvot på torsk om cirka 500 t, denna får fångas om torsken fås som bifångst i annat fiske och
ska räcka för hela det svenska fisket i Östersjön. Mot denna bakgrund står det klart att det är mer eller
mindre totalt omöjligt att bedriva något lönsamt yrkesfiske under 2020.
Svenskt fiske har ännu inte fått besked om ersättning från regeringen, bortsett ifrån att en spillra av
pengar har utgått i enlighet med EU:s regler om statsstöd, så kallat de-minimis stöd. Men, vid
beräkningen av det stödet drogs sälskadeersättning som redan utgått in, något som resulterat i stöd om
mycket små belopp, belopp som det inte går att leva på (vissa har fått cirka 10 000 kr för en period om
sex månader).
Regeringen har som sagt inte gjort annat än att vända den direkt berörda fiskerinäringen ryggen och
man tar ej heller tag i sal- och skarvproblematiken på allvar.
SFPO anhåller härmed om stöd från kommunen på så sätt att avgiftsfrihet ska gälla 2020 för
hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden. Vi hoppas och tror att kommunen inser värdet av att ha kvar
ett lokalt yrkesfiske även i framtiden!
SFPO försöker göra en sammanställning av de miljöbelastningar som Östersjökusten utsätts för och
undrar därför hur mycket som breddas från era reningsverk?
Med vänlig hälsning

'eter Ronelöv
Ordförande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/1794
9 juni 2020

Mats Eriksson

Tekniska nämnden

Tilläggsavtal parkeringsplatser(Ronehamn)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på tilläggsavtal mellan
Region Gotland och Rone Utveckling AB (RUAB).
Sammanfattning

Förvaltningen har på uppdrag från tekniska nämnden ordnat parkeringsplatser för
husbilar i flera hamnar, vilket i sig varit en stor utmaning. Förvaltningen har också
uppdraget att samverka med utvecklingsbolagen och i det här fallet Rone Utveckling
AB, RUAB.
Regionen har sedan 2019 ett driftavtal med RUAB för camping och badstrand som
ligger i direkt anslutning till hamnområdet i Ronehamn. Vid möte med
utvecklingsbolaget i Ronehamn framfördes en vilja om att utöka sitt åtagande och
även hantera de nya parkeringsplatserna. Förvaltningen har framfört att det även
krävs ytterligare åtaganden av RUAB vad avser skötsel och tillsyn i hamnområdet för
att det skall vara genomförbart.
Utifrån ovanstående har ett avtal upprättats där RUAB får regionens uppdrag att
sköta grönytor och återvinningsgård samt tillhandahålla system som möjliggör för
parkerande att erlägga parkeringsavgift. Avsikten är att koppla ihop parkeringen och
skötselåtagande i hamnområdet med tidigare samarbete kring regionens camping och
strand, det vill säga ett utökat uppdrag för RUAB.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att upprättat tilläggsavtal ska godkännas.
Förvaltningen uppfattar att hantering av detta skulle kunna bli prejudicerande.
Förvaltningen har landat i att den bästa lösningen för båda parter är ett tilläggsavtal
där regionen medger RUAB att utföra ”driftuppdrag” i hamnområdet.
Men det finns även andra lösningar en sådan skulle kunna vara att arrendera ut
området med parkeringarna. Det hade inneburit att vi nyttjat både bygglov samt
avsteget i ordningsstadgan men då tvingat RUAB att söka polistillstånd för
verksamheten som bedrivs på offentlig plats. Ett arrendeavtal där regionen kräver
tillsyn och tillhandahållande av betalsystem för parkerande samt skötsel av grönytor
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och återvinningsgård bedöms bli mer orent än att hantera detta som ett tilläggsavtal
med utökande driftåtagande för RUAB. Tilläggsavtal som är kopplat till ett befintligt
avtal för campingen och strand bedöms också som mer begränsat, ur ett
prejudicerande perspektiv än att utarrendera parkeringen. Att hantera det som ett
arrendeavtal har därmed förkastats.
Förvaltningen har också i avtalet beaktat att om konflikt mellan ordinarie
hamnverksamhet, inklusive slipen, skulle uppstå så skall verksamheterna primärt
samordnas. Är det inte möjligt så äger hamnverksamheten alltid företräde.
Förvaltningen har även haft dialog med regionens chefsjurist angående tilläggsavtalet.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet

påverkar inte dessa perspektiv.

Landsbygdsperspektiv – Tilläggsavtalet

innebär ett utökat samarbete med
utvecklingsbolaget vilket medverkar till en lokalt mer aktiv och levande landsbygd.

Ekonomisk konsekvensanalys – Parkeringsavgifterna tillfaller utvecklingsbolaget som i
gengäld tar ett driftansvar i hamnområdet för tillsyn och skötsel av grönytor,
återvinningsgård och parkering samt tillhandahåller system så att parkerade kan
erlägga parkeringsavgift.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-06-09
Tilläggsavtal inklusive bilagor
Driftavtal Ronehamns camping

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
TKF, Hamnavdelning
TKF, FFA
Rone Utveckling AB
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Tilläggsavtal
Mellan Region Gotland org.nr. 212000-0803, nedan kallad regionen, och Rone
Utveckling AB org.nr. 559130-0172, nedan kallad företaget, träffas följande
överenskommelse.
Huvudsyfte
Företaget har sedan 2019 ett avtal med regionen för att bedriva enklare camping för ca
20 husvagnsplatser. Företaget skall även svara för tillsyn och skötsel av toaletter och
dusch samt för tillsyn och skötsel av badstranden på fastigheten Rone Halor 1:123.
Detta tilläggsavtal syftar till att möjliggöra för företaget att på helårsbasis utöka sitt
åtagande i Ronehamn. Företaget skall svara för skötsel av grönytor i hamnområdet
samt tillsyn och betalsystem så att parkerande skall kunna erlägga avgift för
nyttjandet av regionens 7 parkeringsplatser för husbilar i Ronehamns hamn på
fastigheten Rone Halor 1:167.
§ 1 Områdets användning
Området får endast användas som parkeringsplatser för husbilar. Parkeringen skall
följa gällande bygglov, bilaga 1. Parkeringen skall hållas tillgänglig för allmänheten
och får inte på något sätt hägnas in.

Bilaga 1.

Annan kommersiell verksamhet än upplåtande av parkeringsplatser får inte bedrivas
på det av regionen ägda området utan regionens skriftliga medgivande.
§ 2 Skötsel
Företaget ansvarar för tillsyn och skötsel av grönytor, bilaga 2, och att
parkeringsplatserna hålls i ett allmänt vårdat skick samt att eventuellt skräp plockas
upp.
Regionen tillser så att företaget erhåller tillgång till hamnens återvinningsgård så att
eventuellt skräp från grönytor och parkeringsplatserna inom hamnområdet kan
sorteras och slängas där.
§ 3 Avtalstid, uppsägning
En förutsättning för att detta tilläggsavtal skall gälla är att det i grunden finns ett
gällande avtal för fastigheten Rone Halor 1:123 mellan regionen och företaget.
Området upplåtes från och med 2020-06- till och med 2020-12-31 då det upphör
utan uppsägning och utan förlängning. Om företaget så begär senast 3 månader innan
avtalets utgång skall regionen pröva möjligheten att förlänga avtalet med 1 år. Efter
en eventuell förlängning upphör avtalet utan uppsägning.
Båda parterna äger rätt att i förtid säga upp tilläggsavtalet. Uppsägningen skall ske
skriftligt och tilläggsavtalet upphör då att gälla 3 månader efter uppsägningen
inkommit till berörd part.

Bilaga 2.
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§ 4 Ersättning
Företaget skall ta fram och ansvara för ett system som fungerar så att parkerande
skall kunna erlägga sin avgift i enlighet med beslutad Taxa, TN 2020/507, §67 och
TN 2020/1066, §97 Bilaga 2.

Bilaga 3.

Företagets ersättning utgörs av de erlagda parkeringsavgifterna. Regionen garanterar
ingen minimiersättning till företaget.
§ 5 Tillstånd
Företaget får endast använda parkeringen för avsett ändamål enligt bifogat bygglov
samt i enlighet med bifogat avsteg från ordningsstadgan.
Företaget tillhandahåller och ansvarar för lämpligt betalsystem för att erlägga
parkeringsavgifter.
§ 6 Myndighetskrav
Om beslut eller förändrade regler och krav från myndighet införs som innebär att
verksamheten i all väsentlighet inte kan bedriva upphör avtalet med omedelbar
verkan. Inga ersättningskrav kan då ställas på någon av parterna.
§ 7 Återvinningsgården
Företaget ansvarar även för ordning och reda i återvinningsgården i samverkan och
efter råd från regionens hamnavdelning.
§ 8 Hamnverksamhet
Regionen äger rätt att när som helst helt eller delvis begränsa möjligheten att nyttja
parkeringen.
Om konflikt mellan ordinarie hamnverksamhet, inklusive slipen, skulle uppstå så
skall verksamheterna primärt samordnas. Är det inte möjligt så äger
hamnverksamheten alltid företräde.
§ 9 Arbetsmiljö
Företaget ansvarar för vad som kan motsvara arbetsmiljö vid en ordinarie arbetsplats
för de som på företagets uppdrag utför tillsyn och skötsel.
§10 Försäkring
Företaget ansvarar för att teckna nödvändiga försäkringar för de som utför tillsyn och
skötsel för fall att olycka/skada uppkommer och för den utrustning med mera som
kan tänkas komma att användas vid utförandet.
§ 11 Statistik
Företaget skall senast 30 november till regionen redovisa statistik avseende antal
erlagda parkeringsavgifter och antal parkerade timmar under respektive dag.
§ 12 Tvist
Tvist på grund av denna överenskommelse skall avgöras i svensk domstol.

Bilaga 1 & 3.
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Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna
tagit var sitt.

Visby den / 2020
För Region Gotland:

Ronehamn den / 2020
För Rone Utveckling AB:

................................
Karl-Johan Boberg
Ordförande Tekniska nämnden

................................

Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.

................................

Bygglov, MBN 2019/1293, MBN 2019-12-17, §311
Karta utvisande grönytor
TN 2020/507, §67

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3987
14 maj 2020

Anna Rieem

Tekniska nämnden

Hemse Domherren 6 köpeavtal
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att
- godkänna köpeavtal avseende förvärv av fastigheten Hemse Domherren 6
för en köpeskilling av 500 000 kronor.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Hemse Talgoxen 3, Klinte Odvalds 1:35
samt Visby Kopparslagaren 1 samt beslutade 2018-06-13 § 186 att godkänna mellan
parterna upprättat markanvisningsavtal. För att fastställa riktlinjer samt lägga fast
förutsättningarna för den fortsatta exploateringen och förvärv av berörda fastigheter
beslutade Regionstyrelsen 2020-04-29 § 104 att godkänna mellan parterna upprättat
genomförandeavtal.
Alla tre i projektet ingående fastigheter har gällande detaljplaner med bostadsändamål
och ska följaktligen bebyggas med bostäder inom ramen för projektet.
Inom Hemse Talgoxen 3 finns upplåtet anläggningsarrende till förmån för Hemse
Grillen AB. Avsikten är att arrendet ska flyttas till annan fastighet inom torgområdet
för att på så sätt möjliggöra grillens fortsatta verksamhet samt att bostäder i enlighet
med detaljplan kommer till stånd. I ett första steg för att möjliggöra detta har
Region Gotland prövat ärendet i form av bygglovsansökan avseende ändrad
lokalisering av Hemse Grillen AB. Den tilltänkta placeringen av kiosken har varit på
fastigheten Hemse Lärkan 5, vilken också ägs av Region Gotland. Under processens
gång har det dock visat sig att den tänkta placeringen inte är möjlig ur flera aspekter
och att bygglov ej kommer att beviljas, vilket har medfört att en alternativ placering
av kiosken måste tas fram.
Regionen äger ingen ytterligare fastighet i torgets omedelbara närhet där placering
av grillen är möjlig och det har därmed blivit avgörande för projektet dubbel
markanvisnings genomförande att titta på andra alternativ för grillens placering.
Efter att ha undersökt övriga tänkbara alternativ har det mest lämpliga och ur ett
ekonomiskt perspektiv mest förmånliga alternativet visat sig vara ett förvärv av
fastigheten Hemse Domherren 6. Fastighetens läge, storlek samt markförhållanden
gör att en flytt av kiosken till denna fastighet är det alternativ som kvarstår. En flytt
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till Hemse Domherren 6 medför även en betydande lägre kostnad jämfört med en
flytt till Hemse Lärkan 5. Kalkylen för en flytt till Hemse Lärkan 5 ligger på ca
800 000 kronor medan kalkylen för en flytt till Hemse Domherren 6 ligger på ca
300 000 kr. Den stora kostnadsminskningen beror främst på att förbindelsepunkt
avseende VA redan finns för Hemse Domherren 6 samt en betydligt lägre kostnad
för schakt- och markarbeten. Tillkommer gör köpeskilling för Hemse Domherren 6,
vilken är bedömd till 500 000 kr efter utförd marknadsvärdering av Forum
Fastighetsekonomi. Totalkostnaden blir alltså i stort sett densamma för de båda
alternativen och en placering på Hemse Domherren 6 har utöver detta ett flertal
fördelar både för grillens verksamhet och för de människor och andra verksamheter
som rör sig och verkar på och runt torget.
Medel för förvärvet av Hemse Domherren 6 finns i projektets exploateringsbudget.

Fastigheten Hemse Domherren 6s placering i Hemse
Det framtagna och av säljaren godkända köpekontraktet reglerar i huvudsak
köpeskilling, tillträde, fastighetens skick m.m. Tillträde och köpets fullbordande är
villkorade av att Tekniska nämnden godkänner köpekontraktet.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att ett förvärv av Domherren 6 är det alternativ som
finns för en framtida placering av Hemse Grillen AB och en förutsättning för
genomförandet av projektet dubbel markanvisning. Förvaltningen föreslår därför att
Tekniska nämnden beslutar att:
-

godkänna upprättat köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Hemse
Domherren 6 för en köpeskilling av 500 000 kronor.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/3987

Beslutsunderlag

Köpekontrakt
Värdering
Tjänsteskrivelse 2020-05-14
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Munbsbrinefc AB
Dokument Visby 2019-12-17/1
Änr
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Regionråd
Eva Nypelius

REGION GOTLAND

Hej
Du nere i Hemse skall dem ju bygga på grillens mark, Regionen äger marken
Jag kan tycka det vore billigare för kommunen att göra så här
Och också bättre för Hemse, rent estetiskt.
I stället för att flytta på grillen kan den ligga kvar där den ligger.
Gate kan köpa min tomt på kortsidan av torget, Och bygga där
Fördelarna är att man får en snygg avslutning på torget.
Kommunen slipper flytta kiosken, kostnader för el, vatten, bygglov.
Och tomtmark sen skall den flyttas och jag uppskattar den kostnaden till
l,5-,l,9 miljoner för alt.
Varför skall kommunen dra på sig den kostnaden
Bättre ha grill tomten kvar i kommunalt ägo, och grillen är kvar
Jag sänder med en ritning på området
Marken är planlagd för affärshus, men jag tror Eva lätt kan ändra det
till bostadshus 5-6 lägenheter ja upp till 8 kanske

Med vänliga hals
Krister

Väskinde Lövstädetäde 517 62275 VISBY SWEDEN
Tel 0498-270537 Mobil 0708-203651
krister.hultberg@gotland.mail.telia.com
Bank. Handelsbanken Öster Visby.

UJ
(O

s

UJ

x

KÖPEKONTRAKT
Köpeobjekt
Fastigheten Gotland Hemse Domherren 6 nedan kallad fastigheten
Säljare
Munkskrinet AB
Väskinde Lövstäde 517
622 75 Visby

Organisationsnummer
556476-9627

Andel 1/1

Organisationsnummer
212000-0803

Andel 1/1

Köpare
Region Gotland
621 81 Visby

1. Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter och försäljer härmed fastigheten enligt karta nedan till köparen.

2. Köpeskilling
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om 500 000 (femhundratusen) kronor.
Köpeskillingen ska erläggas senast på tillträdesdagen kontant till säljaren. Köpeskillingen betalas
till säljarens bankgirokonto …………………………………….. med angivande av vad köpeskillingen
avser.
Om köparen inte betalar köpeskillingen på tillträdesdagen och inte reglerar denna efter
framställan äger säljaren rätt att häva köpet.

Signering………………………………………………………………………
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3. Köpebrev och lagfart
Sedan köpeskillingen till fullo erlagts ska säljaren utan dröjsmål till köparen överlämna kvitterat
köpebrev samt övriga erforderliga handlingar för att köparen ska få lagfart.

4. Tillträdesdag
Tillträde sker två veckor efter den dag då tekniska nämndens beslut om godkännande av
köpekontrakt avseende Hemse Domherren 6 vunnit laga kraft.
Tekniska nämndens beslut avseende förvärvet vinner laga kraft tre veckor efter den dag då
tekniska nämndens justerade protokoll har anslagits på Region Gotlands digitala anslagstavla
https://gotland.se/anslagstavla

5. Fastighetens skick
Fastigheten överlåts i det skick den befinner sig på kontraktsdagen och säljaren förbinder sig att
före tillträdesdagen inte företa någon åtgärd som kan minska fastighetens värde eller underlåta
något som kan vara ägnat att behålla fastigheten vid dess nuvarande värde.

6. Penninginteckningar
Fastigheten överlåts fri från penninginteckningar.

7. Belastningar
Säljaren förklarar att fastigheten, såvitt säljaren känner till, inte besväras av några upplåtna,
oinskrivna rättigheter. I denna förklaring bortses från lantmäteriservitut mm vilka det förutsätts
att köparen skaffar sig kännedom om.

8. Skatter mm
Skatter och andra avgifter samt inkomster för fastigheten betalas respektive mottas av säljaren
för tiden fram till tillträdesdagen och därefter av köparen.

9. Handlingar
På tillträdesdagen ska säljaren till köparen överlämna eventuella handlingar som säljaren innehar
och som kan vara av intresse för köparen som ny ägare till fastigheten.

10. Lagfart
Köparen ska ansöka om och betala lagfartskostnader.

11. Villkor
Köpekontraktet gäller under förutsättning att tekniska nämnden godkänner detsamma. Om denna
förutsättning icke uppfylls är detta köpekontrakt förfallet, varvid vardera parten ska bära sina
egna kostnader, om ej annat överenskommits.

Signering………………………………………………………………………

Bilaga
3
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Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Säljarens underskrifter

För Munkskrinet AB
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Köparens underskrifter
För Region Gotland
Ort och datum
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Köparens egenhändiga namnteckning bevittnas
Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Värdeutlåtande
avseende fastigheten

Hemse Domherren 6
Gotlands kommun

2020-05-06

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Hemse Domherren 6
Gotlands kommun
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UPPDRAG/BESKRIVNING
Uppdragsgivare

Region Gotland genom Anna Adler

Bakgrund/syfte

Utlåtandet syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet i enlighet med gällande detaljplan som medger byggrätt
för kontor/handel.

Värderingsobjekt

Hemse Domherren 6 i Gotlands kommun

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är maj 2020.

Förutsättningar

Värdebedömningen baseras på tillgängliga ortspriser och vår erfarenhet av prisbildning på fastighetsmarknaden.
För utlåtandet gäller bifogade ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”, där det bl.a. framgår att marken ej förutsätts vara belastad
med miljöföroreningar. Vidare förutsätts markförhållandena vara
normala.
Vid värdebedömningen förutsätts att värderingsobjektet ej omfattas av några belastningar i form av servitut, gemensamhetsanläggningar, nyttjanderätter etc.

Underlag

- Gällande detaljplan.
- Marknadsinformation.
- Kartmaterial.
- Skriftlig information från uppdragsgivare.

Hemse Domherren 6
Gotlands kommun
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Lagfaren ägare

Munkskrinet AB (org. nr 556476–9627)

Fastighetstyp

Exploateringsfastighet avsedd för kontor och handel.

Läge

Värderingsobjektet är beläget i centrala Hemse på södra Gotland
ca 51 km söder om Visby. I Hemse finns nödvändig service såsom
livsmedelsbutiker, vårdcentral med apotek och restauranger och
annat utbud för mer sociala aktiviteter som bibliotek, ungdomsgård och badhus. Värderingsobjektet angränsar till en livsmedelsbutik samt en kyrka som nyttjas av Hemse missionsförsamling. I
övrigt utgörs näromgivningen av bostadsbebyggelse i blandad
form.

Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan för Hemse Talgoxen del
av (Torget) och Domherren 5, som vann laga kraft 2001-01-25. Detaljplanen medger att byggnad inredd för kontor (K) och handel
(H) får uppföras i två våningar samt inredd vind. Högsta våningshöjd är 6,5 meter, takkupor får anordnas som överskrider den totala byggnadshöjden. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea
är 500 kvm.
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Tomtbeskrivning

Värderingsobjektet har en tomtareal på 1 155 kvm. Området är
obebyggt och utgörs huvudsakligen av en grusad yta.

VÄRDERING

Metod
Syftet med värderingen är att bedöma marknadsvärdet av planerade byggrätter för handel och kontor. Med marknadsvärde avses
det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden.
Vid bedömning av byggrätter finns i princip två metoder:
Ortsprismetoden. Denna metod går ut på att bedöma marknadsvärdet genom jämförelser med avtal om överlåtelser av liknande
objekt.
Exploateringskalkyl. Denna metod går ut på att först bedöma
marknadsvärdet av en färdigbyggd fastighet (främst genom ortsprisjämförelser) och sedan dra av byggkostnader och marknadsmässig vinst för exploatören. Den som återstår är då vad som kan
betalas för marken.
Nackdelen med ortsprismetoden är att det finns få överlåtelser
samt att dessa ej är direkt jämförbara. Nackdelen med en exploateringskalkyl är att man drar ett förhållandevis stort tal (byggkostnaden) från ett nästa lika stort tal (marknadsvärdet i färdigbyggt
skick) från varandra. Såväl värdet i färdigbyggt skick som byggkostnaden är förhållandevis osäkra parametrar och små justeringar i
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dessa kan ge mycket stora effekter på slutresultatet. Till detta ska
läggas att även vinstkravet är osäkert.
Ovanstående leder normalt till att man i första hand försöker bedöma marknadsvärdet med en ortsprismetod vilket även är fallet i
detta fall.
Marknadsanalys
Allmänt

Covid-19 pandemin har medfört att den svenska ekonomin på
mycket kort tid har hamnat i en djup lågkonjunktur. Hushållens
efterfrågan har sjunkit kraftigt med ändrade konsumtionsvanor,
stora prisfall på aktiemarknaden och högre arbetslöshet. Om bostadspriserna dessutom börjar sjunka kommer hushållens konsumtion att dämpas ytterligare. Näringslivet har drabbats av leveransproblem som gör det svårt för tillverkningsindustrin att hålla
igång produktionen. Omvärldens omfattande åtgärder för att
stoppa smittspridningen med minskad efterfrågan och stängda
gränser har dessutom påverkat Sveriges export.
Myndigheternas inledande stöd riktar sig främst till näringslivet
och kommuner i syfte till att rädda jobb och motverka konkurser.
Sannolikt kommer så småningom åtgärder för att stimulera hushållens och företagens efterfrågan.
Enligt Konjunkturinstitutets prognos kommer BNP minska med 6
% under det andra kvartalet, men sett över hela året beräknas
BNP minska med 3,2 %.
Osäkerheten hur den svenska och globala ekonomin kommer att
utvecklas framöver är stor. Utöver covid-19 har ett oljepris- och
marknadsandelskrig mellan Ryssland och Saudiarabien blossat
upp. Den tidigare handelskonflikten mellan USA och Kina riskerar
att ta fart igen och spridas till andra länder. Svaga statsfinanser i
Italien (och även i andra länder) medför att möjligheterna att
motverka nedgången i ekonomin begränsas. Förhandlingarna om
hur handelsrelationerna mellan Storbritannien och EU ska se ut i
framtiden riskerar dessutom att dra ut på tiden. En ljusglimt i tillvaron är dock att det ser ut som om att södra Europa börjar
närma sig kulmen för smittspridningen.

Fastighetsmarknaden

Under 2019 omsattes fastigheter till ett värde av ca till 225 miljarder kr, vilket överstiger rekordåret 2016 (ca 200 miljarder kr). Omsättningen var fortsatt stor under det första kvartalet 2020 men
under det kommande halvåret bedöms transaktionsvolymen
sjunka.
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Tillgången till finansiering på obligationsmarknaden och genom
preferensaktier har minskat och bankerna har blivit försiktigare i
sin utlåning. Finansiering med egna aktier har också försämrats då
fastighetsaktierna på börsen nästan har halverat sitt värde sedan
februari, där de största kursfallen avser bolag som har stor exponering mot branscher som påverkats av covid-19 (ex Pandox med
hotellfastigheter). Den svaga kronan kan dock bidra till att intresset bland de utländska investerarna håller i sig men restriktioner
kopplat till coronapandemin från de utländska myndigheterna försvårar förnärvarande genomförande av affärer.
Genom att förutsättningarna i näringslivet och i samhället i övrigt
förändrats så kraftfullt och snabbt av rådande pandemi har detta
även lett till återverkningar på hyres-och fastighetsmarknaderna.
Aktiviteten på transaktionsmarknaden har sjunkit och som tillsammans med de förändrade förutsättningarna gör att mindre vikt bör
läggas vid tidigare genomförda affärer som ligger till grund för värdebedömningen.
Framöver kommer vi sannolikt se en större prisskillnad mellan primära och sekundära delmarknader. Konjunkturnedgången bedöms slå hårdast mot hotell- och handelsfastigheter (ej livsmedel)
medan främst samhällsfastigheter och även bostadshyresfastigheter väntas få minst påverkan.
Osäkerheten i värdebedömningen kan därför vid nu aktuell värdebedömning anses vara högre än vad som normalt skulle vara fallet.
Med tanke på den okända framtida inverkan som covid-19 kan ha
på fastighetsmarknaden, rekommenderar vi en regelbunden bevakning av marknaden och även uppdatering av värdebedömningen.
KPI steg med 1,6 % oktober 2019 vilket medför att merparten av
lokalhyrorna stiger med motsvarande nivå.

Hyresmarknaden

Kontorshyresgäster letar i allmänhet efter moderna och yteffektiva lokaler i etablerade kontorsområden med bra kollektivtrafik.
Efter en lång period av stark hyrestillväxt på kontorsmarknaden,
särskilt i storstäderna och i större regionsstäder, har hyrestillväxten planat ut. Det äldre kontorsbeståndet tappar i attraktionskraft.
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Den aktuella nedgången i ekonomin drabbar handeln och besöksnäringen särskilt stort. Butikerna har stora likviditetsproblem
och många har svårt att betala hyran. Livsmedelshandeln uppvisar
dock god försäljning och utgör därmed ett undantag. Regeringen
har avsatt 5 miljarder kr till fastighetsägare som ger tillfällig hyresrabatt till utsatta branscher under covid-19/coronakrisen. Stödet
motsvarar 50 % av hyresnedsättningen.
Gotland

Gotlands kommun har närmare 60 000 invånare i slutet av 2019
vilket är en ökning med nästan 2 300 personer under de senaste
fem åren. Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen att
vara över 62 000 invånare år 2028. Ca 58 % av invånarna bor utanför Visby tätort, varav ca 1 700 bor i tätorten Hemse. Gotland är
emellertid ett populärt resmål och de kommersiella gästnätterna
uppgår till ca 900 000 per år, vilket bidrar till ett väsentligt högre
kundunderlag under delar av året. Även intresset från internationella turister att besöka Gotland ökar.
Arbetslösheten är relativt låg vilket är positivt. Detta leder dock i
sin tur till att det är brist på arbetskraft med rätt kompetens vilket
gör att företag har svårt väx och vara konkurrenskraftiga.
Stora delar av Gotland utgörs av landsbygd med väl utbyggd offentlig samt kommersiell service. Kommunen har som mål att hela
Gotland ska vara attraktivt för både boende, besökare och näringsliv. Exempelvis genomfördes en markanvisning under 2018
där exploatörer erbjöds att förvärva en fastighet i Visby och i gengäld åtog sig att bygga bostäder i både i Hemse och Klintehamn.
Ortsprisanalys och värdebedömning

Förväntad exploatering

Detaljplanen medger att en byggnadsarea på 500 kvm i två plan
och inredd vind. Vinden uppskattas till att omfatta ca hälften av
normalt våningsplan varför byggrätten uppskattas till ca 1 250
(2,5 x 500).
Värdebedömning byggrätter för kontor/handel
För att kunna bedöma värdet av fastigheten beaktat byggrätten
för kontor/handel företas nedan en ortsprisundersökning. Avtal
om överlåtelser av kontors- och handels byggrätter är dock generellt sällsynta, framförallt i mer perifera lägen, varför överlåtelser
som skett i hela Sverige har analyserats.
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Hemse (Gotland)

Undertecknad har inte kännedom om att någon fastighet planlagd
för kontor eller handel nyligen har sålts inom Hemse. Däremot
överläts fastigheterna Råkan 5 och Råkan 6 under 2016 som är belägna centralt i Hemse längs med Kantzargatan för 350 000 kr. Köpare var Sten & Markbutiken i Hemse AB. Fastigheterna har en
areal på totalt ca 2 690 kvm vilket ger en köpeskilling på ca 130
kr/kvm markareal. Detaljplanen för som omfattar fastigheterna
medger område för småindustriändamål som ej är till olägenhet
för närboende. Sett till övriga fastigheter som är planlagda för
småindustri är dessa bebyggda till ca 30 % - 40%. Det innebär att
köpeskillingen utslagen per kvm BTA motsvarar ca 325 - 430
kr/kvm BTA.
Gotlands kommun markanvisade fastigheten Talgoxen 3, som är
belägen just intill värderingsobjektet, till Österleds fastighets AB
till ett fastpris på 450 000 kr. Fastigheten ingick i en större markanvisning omfattande tre delområden. Detaljplanen som omfattar fastigheten medger en byggrätt på 900 kvm BTA och tomtarealen är 1 240 kvm vilket ger ett pris på 500 kr/kvm BTA eller ca 360
kr/kvm markareal.
Enligt Skatteverkets riktvärdeangivelser är byggnadsvärdet för bostäder 850 kr/kvm BTA inom värdeområdet för värderingsobjektet, medan riktvärdet för lokaler är 650 kr/kvm BTA (dessa riktvärden avser byggklar mark). Detta ger en indikation om att byggrätter för lokaler är värt ca 0,76 gånger värdet av byggrätter för bostäder. Utifrån överlåtelsen av Talgoxen 3 ger detta ett värde på
drygt 380 kr/kvm BTA.
Forum har kännedom om de följande förvärv som bedöms vara
intressanta inom andra kommuner i Sverige:

Katrineholm

Katrineholms kommun markanvisade del av fastigheten Lövåsen
3:1 inom Lövåsens etableringsområde som är beläget ca 2,5 km
från Katrineholms centralstation. Köpare var företaget Proveloper
AB, ombud för affärskedjan Waxy carwaash. Inom området planeras för att uppföra en biltvätt, bilservice, butik och lagerutrymmen. Området omfattar ca 7 000 kvm markareal och inom byggnaden ska en byggnad på 2 800 kvm uppföras. Köpeskillingen är 2,8
Mkr vilket motsvarar 1 000 kr/kvm BTA eller 400 kr/kvm markareal.

Kalmar

Under mars 2017 sålde Kalmars kommun fastigheten Tranbäret 1
och Björnbäret 1 i Snurrom som ligger ca 6 km från centrala Kalmar. Inom området ska bostäder uppföras samt en separat lokal
för centrumverksamhet. Priset motsvarade 800 kr/kvm BTA.
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Nyköping

Inom Hemgårdens företagsområde har mark sålts för mellan 250–
550 kr/kvm markareal. Området är planlagt för kontor, industri
och lager. Området ligger i Nyköpings västra utkant ca 2 km från
Nyköpings centrum i nära anslutning till E4:an samt väg 53.
Enligt gällande detaljplan får byggnadsarean motsvara högst 40 %
av fastighetsarean vilket ger en köpeskilling på 625 - 1 375 kr/kvm
BTA.

Kiruna

Kiruna kommun har ett fast pris för handels- och andra näringslivsfastigheter på 350 kr/kvm BTA utifrån 2019 års prisnivå. Under
sommaren 2019 tecknades ett köpeavtal med en exploatör inom
stadsomvandlingsområdet till denna nivå.

Luleå

Luleå kommun säljer mark för kontor i tätorter utanför central Luleå för 500 kr/kvm BTA.

Sala

I september 2017 såldes fastigheten Gärdet 3, belägen i Fridhem
industriområde i Sala som vid köpet utgjorde obebyggd tomtmark
detaljplanelagd för mindre störande industriverksamheter, fordonsservice och handel, dock ej livsmedel. Köpeskillingen om 1,5
Mkr motsvarade 220 kr/kvm markareal och 550 kr/kvm BTA. Köpare var Scandinavian Pile Driving SPD AB och säljare var Hoz AB.

Ludvika

I Ludvika köpte ICA Fastigheter i juni 2016 del av Ludvika 6:1 detaljplanelagd för handel. Fastigheten köptes för att bebyggas med
ICA Kvantumbutik. Köpeskillingen motsvarade 200 kr/kvm tomtareal och 620 kr/kvm BTA.
Ortsprisjämförelserna visar på köpeskillingar mellan 350 – 1 000
kr/kvm BTA för kontor/handelsbyggrätter runt om i Sverige. Samtliga jämförelseobjekt, förutom Luleå, bedöms ligga mer centralt än
jämförelseobjektet i respektive kommun och kundunderlaget bedöms som högre.
Luleå kommun har en fast taxa för perifera lägen och tätorter utanför centrala Luleå på 500 kr/kvm BTA för kontor. Dessa lägen
bedöms som jämförbara med värderingsobjektet och ger en viss
indikation om värdenivån. Dock har Luleå en befolkning på runt
80 000 invånare och efterfrågan på lokaler bör därmed vara
större.
Även Kiruna med en befolkning på ca 23 000 invånare är intressant, men då situationen är något speciellt genom att stadskärnan
måste flytta är det svårt att dra någon slutsats kring överlåteserna
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där. Det är troligt att kommunen överlåter mark till ett något lägre
pris bara för att få in aktörer som verkar för att flytten är möjlig.

Sammanfattande
Bedömning

Då det är ont om överlåtelser av mark avsedd för kontor/handel i
liknade lägen som värderingsobjektet är det svårt att dra någon
direkt slutsats över de överlåtelser som har skett runt om i landet.
De överlåtelser som har noterats ligger i huvudsak närmare centralorterna där kunderunderlaget är högre och därmed troligt
även efterfrågan på mark. Det som bedöms som mest likvärdigt är
Luleå kommun som säljer mark utanför centralorten, dvs i övriga
kommunen. Enligt taxan är priset 500 kr/kvm BTA.
Undertecknat har noterat två överlåtelser av mark i Hemse som
skett i relativ närtid. Det ena gäller fastigheten Talgoxen 3 som är
avsedd för bostadsbebyggelse där priset var 500 kr/kvm BTA. Värdet på bostadsmark är av erfarenhet dyrare än verksamhetsmark
varför värdet bör därför sökas under denna nivå. Omräknas köpeskillingen för Talgoxen 3 i enlighet med skatteverkets riktvärdeangivelser pekar detta på en nivå runt 380 kr/kvm BTA.
Sett till den andra försäljningen som skett i Hemse av fastigheterna Råkan 5 och 6 omfattar det mark som är avsedd för småindustri. Köpeskillingen bedöms till ca 325 – 430 kr/kvm BTA utifrån exploateringsgraden på omgivande fastigheter. Läget för värderingsobjektet är något mer centralt jämfört med dessa fastigheter varför värdet bör sökas i den övre delen av intervallet.
Utifrån ovanstående bedöms värdenivån för värderingsobjektet
sökas runt 400 kr/kvm BTA vilket motsvarar ett marknadsvärde på
ca 500 000 kr.

Hemse Domherren 6
Gotlands kommun
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MARKNADSVÄRDE
Marknadsvärdet för fastigheten Hemse Domherren 6 i Gotlandskommun bedöms enligt ovan givna förutsättningar till 500 000 kr.

Stockholm, 2020-05-06
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Camilla Backman
Civilingenjör

Bilagor;
1. Allmänna villkor för värdeutlåtande

Hemse Domherren 6
Gotlands kommun

Bilaga 1
1(1)

VÅRA KONTOR
Stockholm
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86 Stockholm
Tel 08 696 95 50
Göteborg
Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg
Tel 031 10 78 50
Malmö
Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
Tel 040 12 60 70
Norrköping
Kungsgatan 56 C, 601 86 Norrköping
Tel 011 12 61 21
Nyköping
Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping
Tel 0155 778 70
Sundsvall
Södra Förmansvägen 12, 857 53 Sundsvall
Tel 070 229 05 15
Umeå
Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck
Tel 076 846 99 55
Västerås
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås
Tel 021 665 53 15
Östersund
Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund
Tel 076 114 99 88

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1664
18 maj 2020

Mark- och stadsmiljöenheten

Tekniska nämnden

Försäljning av fastigheter inom kvarteren Knekten i Visby
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner försäljning av
- Visby Knekten 1, till XXX för en köpeskilling om 2 100 000 kr
och villkor i enlighet med köpekontrakt
- Visby Knekten 3, till XXX för en köpeskilling om 1 971 200 kr
och villkor i enlighet med köpekontrakt
- Visby Knekten 4, till XXX för en köpeskilling om 2 300 000 kr och villkor i
enlighet med köpekontrakt
- Visby Knekten 5, till XXX för en köpeskilling om
1 682 100 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt
- Visby Knekten 6, till XXX för en köpeskilling om 2 180 000 kr
och villkor i enlighet med köpekontrakt
- Visby Knekten 7, till XXX för en köpeskilling om 1 824 900 kr
och villkor i enlighet med köpekontrakt
- Visby Knekten 8, till XXX för en köpeskilling om 2 300 000
kr och villkor i enlighet med köpekontrakt

Sammanfattning

Regionens ramupphandlade fastighetsmäklare Fastighetsbyrån har fått i uppdrag att
sälja 8 fastigheter inom kvarteret Knekten. Marken är detaljplanelagd för ändamålen
handel, kontor och småindustri med mindre miljöpåverkan och hantverk.
Fastigheterna har marknadsförts under april och maj och för 7 av 8 fastigheterna har
köpekontrakt nu tecknats.
Utgångspris har varit 700 kr/kvm fastighetsyta. Beroende på fastighetens storlek som
varierar något varierar köpeskillingarna för de olika fastigheterna mellan drygt 1,
68 miljoner kronor och 2,3 miljoner kronor.
Bedömning

Inom ramen för den ramavtalsupphandlade fastighetsmäklaren Fastighetsbyråns
uppdrag ska Fastighetsbyrån marknadsföra och sälja såväl obebyggda som bebyggda
fastigheter åt Region Gotland. De aktuella fastigheterna Gotland Visby Knekten 1-8
är belägna i Visby inom stadsdelen Artilleriet (f d A7-fältet).
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Marknadsföring har skett i dagspress och på Fastighetsbyråns hemsida samt på
Hemnet. Fastigheterna har under april och maj marknadsförts av mäklaren och varit
tillgängliga för intressenter att bjuda på. Budgivningstiden för respektive fastighet har
bestämts utifrån så länge som budprocessen pågått, dock i minst 10 dagar. Fyra av
fastigheterna har en köpeskilling som motsvarar utgångspris medan tre av
fastigheterna har sålts för en högre köpeskillingsnivå. Fastigheten Gotland Visby
Knekten 2 har ännu inte sålts men Fastighetsbyrån fortsätter försäljningsprocessen.
De föreslagna köparna har lämnat bud som lägst motsvarar utgångspris eller högre
vilket därmed får anses vara marknadsmässiga eftersom försäljningen skett i
konkurrens, och därmed kan accepteras.
Samtliga köpekontrakt är tecknade på lika villkor i enlighet med bilagt kontrakt.
En förutsättning för att köpet ska vinna laga kraft är att försäljningen och
köpekontrakt godkänns i beslut av tekniska nämnden. Köpet är därför villkorat av
teknisk nämndens beslut och att det vinner laga kraft senast 2020-07-31.
Tillträdesdag är enligt kontrakten från och med 2020-09-25 till och med 2020-10-15
under förutsättning att försäljningen godkänts av tekniska nämnden och att tekniska
nämndens beslut vinner lag kraft. I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att
tomten ska bebyggas inom två år, från tillträdesdagen, med en byggnad till ett värde
motsvarande minst köpeskillingen för fastigheten, vid ett vite motsvarande 25 % av
köpeskillingen.
Köpekontrakten är upprättade enligt gällande riktlinjer för försäljning av
motsvarande mark och i övrigt enligt givna direktiv. Förvaltningen föreslår därför att
tekniska nämnden beslutar att godkänna köpekontrakten och försäljningarna
avseende fastigheterna Gotland Visby Knekten 1 och 3-8.
Barn- och genusperspektiv
Försäljningarna kan inte anses ha någon direkt påverkan på barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv
Efterfrågan av mark för motsvarande ändamål på landsbygden har varit och är
mycket låg. Mark för motsvarande ändamål finns i nästan alla tätorter varför
försäljningarna av berörda fastigheter inte påverkar etableringsmöjligheter inom
andra orter på Gotland.
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Ekonomisk konsekvensanalys
Försäljningarna innebär en inkomst om 14 358 200 kronor vilket kommer att bidra
till kostnadstäckning för de investeringar som är att hänföra till exploateringen av
Artilleriet (f d A7-fältet).
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-18
Bilaga köpekontrakt
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
-
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1539
15 maj 2020

Mark- och stadsmiljöenheten

Tekniska nämnden

Befrielse från att inte behöva betala ersättning vid upplåtelse
för VA-ledningar inom fastigheten Gotland Gammelgarn
Gartarve 1:33
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ersättning ska betalas för upplåtelsen för VAledningar inom berörd fastighet.

Sammanfattning

Nyhagen Vatten och Avlopp AB (kallat VA-företaget) som har etablerat ett enskilt
verksamhetsområde för vatten och avlopp inom bl. a Östergarn omfattande ca 260
anslutna fastigheter håller nu på med arbetet att utöka sitt verksamhetsområde inom
Gammelgarn. Utökningen kommer bl. a. att beröra fastigheten Gotland Gammelgarn
Gartarve 1:33 som ägs av Region Gotland. Teknikförvaltningen har fått ett förslag på
nyttjanderättsavtal avseende upplåtelse av mark för de VA-ledningar som planeras
läggas ner inom berörd fastighet. I avtalsförslaget har VA-företaget angett att någon
ersättning för upplåtelsen inte ska betalas av VA-företaget.
Generellt gäller enligt gällande riktlinjer att ersättning betalas vid upplåtelser för
nyttjande av mark och offentlig platsmark, såvida det inte finns beslut om att
ersättning inte ska betalas i speciella fall eller att överenskommelse träffas om att
ersättning inte ska betalas. Det senare fordrar att politiskt beslut fattas därom
eftersom förvaltningen har att följa gällande riktlinjer.
Eftersom det inte finns riktlinjer för avvikelse från rådande tillämpning vad gäller
motsvarande upplåtelser har VA-företaget gjort en framställan om att upplåtelsen av
marken ska medges utan att VA-företaget ska behöva betala ersättning. Som skäl
framhåller VA-företaget att utökningen av verksamhetsområdet är en viktig
förutsättning för bygdens fortsatta utveckling. Man framhåller även att det är ett
effektivt VA-system som nyttjar vatten från Region Gotlands bräckvattenverk i
Herrvik och sedan används det renade avloppsvattnet för bevattning. Vidare
framhåller VA-företaget att det säkerställer att grundvattenpumpningen och utsläpp
från enskilda avloppsanläggningar upphör. Av framställan anges det också att ingen
enskild fastighetsägare begär någon ersättning för upplåtelse av mark.
Fastigheten är belägen ca 500 meter väster om Sjauster fiskeläge.
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1539

Gartarve 1:33

Bedömning

Av sammanfattningen ovan framgår att ersättning ska betalas vid upplåtelse av mark
om inte annat överenskommes eller att beslutade riktlinjer medger det.
Det kan konstateras att det som framhållits avseende miljömässiga vinster och
vattenbesparande åtgärder är i linje med förvaltningens arbete inom VA-området.
Förvaltningen har i sak inget att invända mot anförda skäl. Det är också känt att
Region Gotlands VA-plan inte täcker alla de behov som finns för att lösa VAproblem inom olika delar av ön. I någon mån skulle motsvarande anläggningar kunna
ses som något av ett komplement som kan bidra till att snabbare lösa eventuella VAproblem som finns inom områden som inte ingår i VA-planen.
Ledningsdragningen är planerad längs med och i anslutning till befintlig grusväg.
Marken som berörs är mark med tämligen ringa värde varför sedvanlig
engångsersättning uppskattas till ca 10 000 kronor.
Mot bakgrund av ovanstående redovisning skulle det eventuellt i det här fallet kunna
anses att det finns särskilda skäl för att ersättning inte ska behöva betalas men
eftersom förvaltningen alltid har att följa gällande riktlinjer blir det även
förvaltningens rekommendation att de ska följas. Beslut om avvikelser kan endast
fattas av tekniska nämnden eller annan behörig nämnd.
Beslut som innebär att ersättning inte ska betalas kan eventuellt bli prejudicerande.
Ett sådant beslut innebär även att det fordras direktiv och/eller riktlinjer vad gäller
när och under vilka förutsättningar som undantag från att betala ersättning kan anses
uppkomma. Alternativt att frågan får prövas vid varje enskilt fall.
Barn- och genusperspektiv
Att VA-företaget ska behöva betala ersättning för upplåtelsen av marken får anses
sakna betydelse ur ett barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv
Att VA-företaget ska behöva betala ersättning för upplåtelsen av marken kan inte
anses ha någon avgörande betydelse för VA-projektets genomförande eller dess
genomförbarhet.
Ekonomisk konsekvensanalys
Att VA-företaget ska behöva betala ersättning för upplåtelsen av marken torde inte
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innebära några större ekonomiska konsekvenser för VA-bolaget i relation till totalkostnaden för projektet eftersom ersättningens storlek inte är av någon större
omfattning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-15
Bilaga
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Nyhagen Vatten och Avlopp AB
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN2020/1260
13 april 2020

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

VA-taxa 2020
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
anläggningsavgifter höjs med 10% from 2020-10-01,
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att VA-taxans
brukningsavgifter höjs med 7 % from 2020-10-01.

Sammanfattning

Taxan för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning består av två
avgifter, anläggningsavgiften som ska täcka kostnaderna för VA-utbyggnaden och
brukningsavgiften som ska täcka kostnaderna för drift- och underhåll, samt
kapitalkostnader för investeringar.
Anläggningsavgifternas syfte är att finansiera VA-anläggningen för tillkommande
fastigheter inom befintligt eller utökat verksamhetsområde för allmänt VA vid
anslutningstillfället. Anläggningsavgifterna är ett sätt att fördela kostnaderna enligt
vattentjänstlängens krav på rättvisa och skälighet samt kommunallagens
likställighetsprincip.
Kostnader som tas med i anläggningsavgiften är utbyggnadskostnader för
exploateringsområden, omvandlingsområden och förtätningsområden. Kostnader för
utökade kapacitet i befintliga eller nya VA-anläggningar som behövs för
utbyggnadsområden ingår också i anläggningsavgiften.
Det är stor skillnad mellan olika kommuners anläggningsavgifter för VA. Spridningen
beror inte enbart på skillnaden i kostnader för att ansluta fastigheter utan i första
hand hur stor andel av denna kostnad som kommunen väljer att ta ut genom
anläggningstaxan. Det som inte finansieras via anläggningsavgifter kommer på sikt
betalas via brukningsavgifterna.
VA-avdelningen planerar att bygga upp en modell enligt Svenskt Vattens
rekommendation för anläggningsavgiftens nivå, som bör grundas på den
genomsnittliga kostnaden och en medvetet vald täckningsgrad mellan 0 procent och
100 procent. Täckningsgraden för Region Gotland beräknas till ca 50%.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN2020/1260

Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas med 10% eftersom
investeringarna till största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekten av att avskrivningar görs av VA-verksamhetens anläggningar med 53
miljoner kronor innebär sänkta internräntekostnader med 792 000 kronor för 2020.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med 1
376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även
brukningsavgiften behöver höjas med 7%.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att VA-taxans anläggningsavgift för 2020 och 2021
behöver höjas med 10% och brukningsavgiften med 7% from 2020-10-01.
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
Landsbygdsperspektiv – höjning av VA-taxan behövs för fortsatt exploatering
utanför Visby och de större samhällena.
Ekonomisk konsekvensanalys – bättre täckningsgrad av anläggningsavgiften och en
höjning av brukningsavgiften ger förutsättningar för täckning av kapitalkostnaderna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-18
Exempel Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet med höjning
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
VA-avdelningen

Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet (VA) finansieras inte med skattemedel.
Den VA-avgift som abonnenterna betalar ska täcka kostnaderna för Region Gotlands vattenförsörjning
och avloppshantering. VA-avgiften, även kallad VA-taxan, består av två delar – anläggningsavgift och
brukningsavgift.
Taxan antogs av regionfullmäktige den 25 februari 2019 och med indexhöjning av taxan från och med den
1 januari 2020.

Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det allmänna
ledningsnätet. Den finansierar utbyggnaden av och nyttan med hela VA-systemet, inklusive vatten- och
avloppsreningsverken. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften och den gäller för både
bebyggda och obebyggda fastigheter inom verksamhetsområdet.
Ett verksamhetsområde är ett fastställt område inom vilket försörjningen sker genom regionens VAanläggningar. Anläggningsavgift kan även utgå om förändringar sker på fastigheten med installationer av
vatten och spillvatten, som t.ex. en gäststuga.
Verksamhetsområden kan vara utbyggda med olika typer av VA-ledningar, nämligen:
Vatten
för leverans av dricksvatten
Spillvatten för borttransport av avloppsvatten från hushåll
Dagvatten för borttransport av regn- och smältvatten, det finns normalt endast i tätbebyggda områden

I anläggningsavgift för bostad, kontor och liknande ingår följande delar:
A. Servisavgift: kostnad för framdragning av servisledning från det allmänna ledningsnätet fram till
fastighetens förbindelsepunkt.
B. Förbindelsepunktsavgift: kostnad för upprättande av förbindelsepunkt.
C. Bostadsenhet respektive tariffenhet, delas in i följande kategorier:
- Bostadsenhet: lägenhet med VA-installation omfattande köksenhet och toalett. Även gäststuga och
liknade
- Tariffenhet: fastighet som jämställs som bostadsfastighet, då beräknas avgift per 100 kvm BTA
(bruttoarea), ex kontor, affärsbyggnader och liknande.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Exempel på anläggningsavgifter för en normalvilla (en bostadsenhet), inklusive moms
2020-års VA-taxa
Med 10% höjning

Anslutning
VSD*
3 ledningar
Servis +
Förbindelsepunkt
bostadsenhet/
tariffenhet
Totalt:

176 358 kr

193 994 kr

44 088 kr

48 497 kr

220 446 kr

242 491 kr

V* = Vatten, S*= Spillvatten, D* = Dagvatten
Annan fastighet

Taxan innehåller även kategorin ”Annan fastighet” som är fastighet för industri ändamål. För denna
kategori sker beräkningen av avgiften utifrån följande delar, servis- och förbindelsepunktsavgift samt
tomtyta.
Betalningsregler
Fastighetsägaren faktureras för anläggningsavgiften, enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa, när regionen
har byggt ut de allmänna vatten- och avloppsledningarna och upprättat en förbindelse- punkt till
fastigheten samt meddelat fastighetsägaren om detta.
Förbindelsepunkten fungerar som gräns för fastighetens och regionens ansvar.
Brukningsavgift
Brukningsavgiften debiteras kvartalsvis för alla fastigheter med abonnemang (mars, juni, september och
december). Avgiften består av en fast och en rörlig del.
Den fasta delen består av en grundavgift och bostadsavgifter samt eventuell avgift för dagvatten om
fastigheten ligger inom verksamhetsområde som omfattas av dagvatten.
Den rörliga delen av avgiften beror på den mängd vatten som du förbrukar på ett år. Vi debiterar dig i
förväg efter en beräknad årsförbrukning, baserad på den avläsning du gjorde senast. För att kunna göra
det så korrekt som möjligt behöver du läsa av mätarställningen årligen.
Uppgifterna kan antingen skickas till adress kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se eller lämnas på
telefon 0498-269000, knappval 2 kundtjänst teknikförvaltningen.
Brukningsavgifter 2020, inklusive moms
Kostnad VSD* Med 7% höjning
Fast avgift
grundavgift per fastighet
per bostadsenhet/tariffenhet
Avgift för dagvatten fastighet,
per bostadsenhet/tariffenhet
Avgift för dagvatten gata,
per bostadsenhet/tariffenhet

Rörlig avgift
vatten- och/eller spillvatten

Exempel på avgift för en normalvilla
med en årsförbrukning på 150 m3

1 505 kr/år

1 610

1 237 kr/år

1 324

429 kr/år

459

429 kr/år

459

Kostnad VSD*

Med 7% ökning

33:94 kr/kbm

36,32

8 691 kr/år

9 300 kr/år

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1693
20 maj 2020

Claes Friberg

Tekniska nämnden

Lagrådsremiss avfallsansvar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Nya EU-direktiv kring avfall kräver ändringar i svensk lagstiftning som rör
avfallsområdet. I detta arbete har Regeringen inhämtat Lagrådets yttrande över
förslag i ändring av miljöbalken, offentlighets- och sekretesslagen, plan- och
bygglagen samt lagen om skatt på avfall som förbränns. Dessa ändringar har direkt
konsekvens på den avfallsverksamhet som bedrivs inom Region Gotland, främst vid
ÅVC och deponi.
Enligt sammanfattning i Lagrådsremissen: ”I miljöbalken görs i huvudsak följande
ändringar. Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges
vad som avses med avfallsproducent. Det införs bestämmelser om den ursprungliga
avfallsproducentens ansvar för behandling och kostnader för hantering av avfallet.
Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet förtydligas. Bestämmelser om när avfall upphör att vara
avfall införs. Det tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga
författningskrav för material och produkter när avfall upphör att vara avfall. Flera
bemyndiganden utvidgas för att möjliggöra genomförande av kraven i
avfallsdirektiven genom föreskrifter. I övrig lagstiftning görs i huvudsak följande
ändringar. Bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen kompletteras så
att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt bygg- och rivningsavfall och även
om byggprodukter som kan återanvändas. Det införs bestämmelser i offentlighetsoch sekretesslagen om att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för uppgifter
i ett register med uppgifter om avfall. Författningsändringarna föreslås träda i kraft
den 1 augusti 2020.”
Ur förslag på ny lydelse i Miljöbalken:
3§ Med kommunalt avfall avses i denna balk avfall från hushåll och sådant avfall från
andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
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2.avfall från jord- och skogs- bruk,
3. avfall från fiske,
4. avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från
septiktankar,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.
20§ Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från
septiktankar, om avfallet kommer från hushåll eller till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, och
3. bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.
Det framgår som synes av 20§ att dessa fraktioner räknas som kommunalt ansvar.
Det innebär att det i sak inte är någon förändring jämfört med idag. Kanske ska
lydelse framöver vara avfall under kommunalt ansvar istället för hushållsavfall. Då
täcks allt det som ingår i det kommunala ansvaret in, snarare än att bara skriva
kommunalt avfall då bygg- och rivningsavfall från hushåll missas.
Ärendebeskrivning

Ändringarna som föreslås i Lagrådsremissen innebär förändringar i Miljöbalken,
Plan- och bygglagen samt Offentlighets- och sekretesslagen, och har påverkan på det
kommunala avfallsansvaret.
Bedömning

Bygg- och rivningsavfall
I korthet kan sägas att fokus nu skiftat från vilket avfall som producerats till vem och
hur det producerats gällande tidigare uppräknade avfallsfraktioner enligt ovan. Det
gör att det avfall som SKALL lämnas till kommunen eller av kommunen utsedd
entreprenör har ökat i omfång. I dagsläget får bygg- och rivningsavfall lämnas till
valfri mottagare. Med ny lydelse blir det ett kommunalt ansvar och därmed skall det
lämnas till att hanteras i kommunal regi.
Om bygg- och rivningsavfall produceras av en privatperson så ingår det i det
kommunala ansvaret att hantera (samla in och behandla/återvinna). Rent juridiskt
räknas inte bygg- och rivningsavfall som Kommunalt avfall, däremot som ett Avfall
under kommunalt ansvar, vilket är en följd av anpassningen till EU:s definition på
kommunalt avfall som inte inkluderar bygg-. och rivningsavfall och inte heller slam
och andra fraktioner från enskilda avlopp. Däremot ville regeringen att kommunerna
ska ansvara för dessa avfallstyper.
Kommunen får med stöd av 75 § avfallsförordningen reglera närmare föreskrifter om
hanteringen av hushållsavfall. Med stöd av 27 kap. 4 § reglerar ju också kommunen
hur avgift ska tas ut för hanteringen av hushållsavfall. Men att reglera och villkora att
avlämnande av hushållsavfall vid ÅVC ska ske i privatregistrerad bil inryms knappast
i bemyndigandena för avfallsföreskrifterna (j fr 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken
samt 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927).
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Det skulle sannolikt även kunna bedömas utgöra ingrepp i enskilds ekonomiska
förhållanden (jfr Kammarrättens dom i målet 4155-05).
Däremot är det ju rimligare med en tillämpning (liksom i många kommuner) att
avlämning av grovavfall i företagsregistrerad bil innebär en presumtion för att det är
annat avfall än hushållsavfall som lämnas och att debitering därför sker med
företagskort eller motsvarande.
Det kommer innebära ett högre materialflöde eftersom de privatkunder som nu
kunnat åka till privat aktör är tvingade att åka till ÅVC med sitt bygg- och
rivningsavfall.
Här finns således olika alternativ:
-Behåll debitering enligt dagens taxa och prislista. Inga ändringar behövs, systemet är
redan anpassat. Kan höja klagomål på att Region Gotland utnyttjar sin
monopolställning och ta ut för höga avgifter av sina kunder.
-Inför lägre debitering för bygg- och rivningsavfall som lämnas in av privatpersoner,
behåll eller öka debitering för bygg- och rivningsavfall som lämnas av företag.
Kommer innebära en kraftigt höjd mängd avfall som inkommer med högre
materialflöde och större kvittblivningskostnader än vad som är i dagsläget.
Framförallt innebär det ofinansierade kostnadsökningar om debiteringsgrad för
privat bygg- och rivningsavfall sänks till 50 resp 100kr, det kommer få många mindre
nogräknade verksamhetsutövare att lämna in sitt företagsproducerade avfall som
”privat”. Detta kan avhjälpas genom att i föreskrifterna stipulera att avfall som
inlämnas i företagsregistrerat fordon behandlas som verksamhetsproducerat gällande
dessa fraktioner. Dock är en sådan ordalydelse juridiskt tveksam enligt Avfall Sverige,
som menar att genom en sådan skrivning går kommunen utanför sitt
kompetensområde och beslutar utan laglig grund.
-Reglera antalet inpasseringar till lägre debiteringsgrad för alla abonnenter. Med
exempelvis 12 inpassager till lägre debiteringsgrad begränsas möjligheter för den som
producerar bygg- och rivningsavfall verksamhetsmässigt att överutnyttja den lägre
debiteringsgraden. För en privatperson borde detta antal räcka även om det görs en
omfattande renovering i den privata bostaden. Svårigheten består häri att hitta rätt
antal inpasseringar och få ut budskapet att förpackningar med fördel kan lämnas vid
respektive ÅVS som finns runtom på ön.
Observationer från fastlandet visar att begränsa antalet inpasseringar även kan ha en
miljönytta. Halmstad införde begränsningar, och sedan begränsning infördes
minskade antalet besök från runt 400 000 till runt 200 000, men de som kom åkte dit
med så fulla lass som möjligt.
Att införa detta på Gotland skulle högst sannolikt innebära motsvarande effekt som i
Halmstad; att de som kommer med sina få förpackningar dagligen istället antingen
åker till ÅVS och lämnar eller samlar på sig en större mängd och kommer med lägre
frekvens men med mer material varje gång.
Avgränsning kan göras på olika sätt;
-Allt avfall
-Endast debiterbart avfall, gratisfraktioner kan lämnas fritt alltid
-Endast vissa fraktioner, exempelvis de fraktioner som i dagsläget debiteras med 500
resp 1000 kr räknas, övriga hålls fritt.
3 (4)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1693

För att behålla det som nu inarbetats och börjar sätta sig och accepteras av kunderna
föreslår Teknikförvaltningen att den debitering som är enligt dagens taxa och prislista
kvarstår i sin lydelse; att bygg- och rivningsavfall debiteras med 500kr för volym upp
till 1kbm och 1000kr för volym över 1kbm oavsett vem som lämnar avfallet.
Slam
Som framgår ovan gäller den nya definitionen även ”avloppsslam och annat avfall
från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar”. Samma sak gäller
då för dessa fraktioner gällande ordalydelsen, att skriva in fraktionerna som avfall
under kommunalt ansvar istället för hushållsavfall. Eftersom det är ett avfall under
kommunalt ansvar blir det ingen ändring jämfört med hur vi gör idag, utan det är
Region Gotland som ansvarig huvudman för avfallet att besluta hur det ska
omhändertas.
§20a ger att bortforslingen även fortsättningsvis kommer att vara ett kommunalt
ansvar: ”Kommunen ska transportera bort det avfall som avses i 20 § från den
fastighet där avfallet finns, om 1. borttransport behövs för att tillgodose såväl
skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär att kommunen ska transportera bort avfallet och det
inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.”
Således kommer slamhämtningen även fortsättningsvis vara ett kommunalt ansvar i
samma omfattning som det är idag, varför ingen ändring gällande slamtjänsterna
behövs.
Barn- och genusperspektiv – Inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – Berör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Motsvarande ekonomiska förutsättningar som
idag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-20
Lagrådsremiss, bilaga 1.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Lagrådsremiss
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet
Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.
Stockholm den 5 mars 2020

Amanda Lind
Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll
I denna lagrådsremiss lämnas förslag till ändringar på avfallsområdet
huvudsakligen för att genomföra de reviderade avfallsdirektiven.
I miljöbalken görs i huvudsak följande ändringar. Uttrycket kommunalt
avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges vad som avses med avfallsproducent. Det införs bestämmelser om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling och kostnader för hantering av avfallet.
Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i
en yrkesmässig verksamhet förtydligas. Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs. Det tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga författningskrav för material och produkter när avfall upphör att vara avfall. Flera bemyndiganden utvidgas för att möjliggöra
genomförande av kraven i avfallsdirektiven genom föreskrifter.
I övrig lagstiftning görs i huvudsak följande ändringar. Bestämmelserna
om kontrollplaner i plan- och bygglagen kompletteras så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt bygg- och rivningsavfall och även om
byggprodukter som kan återanvändas. Det införs bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen om att sekretess under vissa förutsättningar ska
gälla för uppgifter i ett register med uppgifter om avfall.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
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1

Beslut

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
4. lag om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns.
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2

Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken
dels att 14 kap. 2 §, 15 kap. 1–5, 6, 8, 10, 15, 20, 21–24, 30, 31 och
45 §§, 27 kap. 4 och 5 §§ och 29 kap. 9 § och rubriken närmast före
15 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 15 kap. 5 a, 9 a–9 c, 11 a och
20 a §§, och närmast före 15 kap. 9 a och 11 a §§ nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
14 kap.
2 §2

I detta kapitel avses med
kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska
ämnen som inte är en vara,
blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera
kemiska ämnen,
vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta
eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning
bestämmer dess funktion,
bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består
av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller
spindeldjur,
hantering: en verksamhet eller
hantering: en verksamhet eller
åtgärd som innebär att en kemisk åtgärd som innebär att en kemisk
produkt eller bioteknisk organism produkt, bioteknisk organism eller
tillverkas, bearbetas, behandlas, vara tillverkas, bearbetas, behandförpackas, förvaras, transporteras, las, förpackas, förvaras, transportanvänds, omhändertas, destrueras, eras, används, omhändertas, destrukonverteras, saluförs, överlåts eller eras, konverteras, saluförs, överlåts
är föremål för något annat jämför- eller är föremål för något annat
bart förfarande,
jämförbart förfarande,
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2018/852, rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om
upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/851.
2
Senaste lydelse 2016:781.

5

införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
till Sverige, och
utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
från Sverige.
15 kap.
1 §3
Med avfall avses i detta kapitel Med avfall avses i denna balk varje
varje ämne eller föremål som inne- ämne eller föremål som innehavahavaren gör sig av med eller avser ren gör sig av med eller avser eller
eller är skyldig att göra sig av med. är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en
biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors
hälsa.
Ett ämne eller föremål som har
återvunnits och uppfyller krav i
fråga om fortsatt användning enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 39 eller 40 § upphör att
vara avfall.
2 §4
Med avfallsförebyggande åtgärder
avses i detta kapitel åtgärder som
vidtas innan ett ämne eller föremål
har blivit avfall och som syftar till
en minskning av mängden avfall,
en minskning av mängden skadliga
ämnen i material och produkter
eller en minskning av de negativa
effekter på människors hälsa och
miljön som avfall ger upphov till.
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I denna balk avses med
avfallsförebyggande åtgärder:
åtgärder som vidtas innan ett ämne
eller föremål har blivit avfall och
som syftar till en minskning av
mängden avfall, en minskning av
innehållet av farliga ämnen i
material och produkter eller en
minskning av de negativa effekter
på människors hälsa och miljön
som avfall kan ge upphov till, och
återanvändning: att en produkt
eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla

samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.
3 §5
Med hushållsavfall avses i detta
kapitel avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet.

Med kommunalt avfall avses i
denna balk avfall från hushåll och
sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogsbruk,
3. avfall från fiske,
4. avfall
från
septiktankar,
avloppsnät och avloppsrening,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

4 §6
Med återanvändning avses i detta
kapitel att något som inte är avfall
används igen för att fylla samma
funktion som det ursprungligen var
avsett för.

Med avfallsproducent avses i
denna balk den som ger upphov till
avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra
förfaranden ändrar avfallets art
eller sammansättning.

5 §7
Med hantera avfall avses i detta
kapitel att
1. samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.

Med hantera avfall avses i denna
balk att
1. samla in, transportera, sortera,
återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, sorteras, återvinns,
bortskaffas eller byter ägare eller
innehavare.
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Senaste lydelse 2016:782.
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7
Senaste lydelse 2016:782.
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5a§
Med deponi avses i denna balk en
upplagsplats för avfall som finns på
eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats
där avfall
1. lastas om för att förbereda det
för vidare transport till en annan
plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om
lagringen sker under en kortare
period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas,
om lagringen sker under en kortare
period än ett år.
6 §8
I detta kapitel avses med

I denna balk avses med
behandla avfall: återvinna eller
bortskaffa avfall,
återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till
nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en
sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning,
förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera
något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,
materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål
som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,
bortskaffa avfall: göra sig av med eller förbereda för att göra sig av med
något som är avfall utan att återvinna det eller utan att lämna det till någon
som samlar in eller transporterar bort det, och
deponera avfall: bortskaffa avfall
behandla avfall: återvinna eller
bortskaffa avfall.
genom att lägga det på en deponi.
8 §9
I detta kapitel avses med
I denna balk avses med
fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare,
uttjänt bil: en personbil, buss
uttjänt bil: en personbil, buss
eller lastbil vars totalvikt inte över- eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är stiger 3 500 kilogram och som är
avfall,
avfall, och

8
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bilskrotare: den som bedriver
yrkesmässig verksamhet som syftar
till att återvinna eller bortskaffa uttjänta bilar.

bilskrotare: den som bedriver
yrkesmässig verksamhet som syftar
till att behandla uttjänta bilar, och
bygg- och rivningsavfall: avfall
från bygg- och rivningsarbeten.
När avfall upphör att vara avfall
9a§
Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara
avfall om,
1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
2. det finns en marknad för eller
efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål,
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och
annan författning, och
4. användningen av ämnet eller
föremålet inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa
eller miljön.
9b§
Den som för första gången släpper
ut ett ämne eller föremål som har
upphört att vara avfall på marknaden ska se till att ämnet eller
föremålet uppfyller tillämpliga
krav i lag och annan författning.
Om ett sådant ämne eller föremål
används utan att ha släppts ut på
marknaden, ska i stället den som
för första gången använder ämnet
eller föremålet se till att det uppfyller kraven.
9c§
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om
när avfall upphör att vara avfall
enligt 9 a §.
9

10 §10
En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder
finns i 2 kap. 5 §.
Den som behandlar avfall eller
Den som är ansvarig för att avfall
är ansvarig för att avfall blir be- blir behandlat ska se till att det
handlat ska se till att det
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och
miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är
orimlig.
Den ursprungliga
avfallsproducentens ansvar
11 a §
Om inte annat har avtalats eller är
föreskrivet i lag eller annan författning, ansvarar den ursprungliga
avfallsproducenten för
1. att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med
10 §, och
2. kostnaderna för att hantera det
avfall som har producerats.

15 §11
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. skyldighet för producenter av
1. skyldighet för producenter av
förpackningar, producenter av förpackningar, producenter av
papper för tidningar, tidskrifter, papper för tidningar, tidskrifter,
direktreklam, kataloger eller andra direktreklam, kataloger eller andra
liknande pappersprodukter och pro- liknande pappersprodukter och
ducenter av elektriska eller elekt- producenter av elektriska eller
roniska produkter att se till att för- elektroniska produkter att se till att
packningarna, papperet eller de förpackningarna, papperet eller de
elektriska och elektroniska produk- elektriska och elektroniska produkterna omfattas av ett insamlings- terna omfattas av ett insamlingssystem för återvinning eller åter- system för behandling eller återanvändning,
användning, och
2. tillstånd för yrkesmässig drift
2. tillstånd för yrkesmässig drift
av ett sådant insamlingssystem,
av sådana insamlingssystem.
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3. skyldighet för den som driver
ett sådant insamlingssystem att
a) lämna information till producenter och avfallsproducenter om
återanvändning, utsortering, insamling och behandling, och
b) vidta åtgärder för att främja
återanvändning, och
4. skyldighet för den som driver
ett system för återanvändning av
förpackningar att anmäla detta.
Föreskrifter enligt första stycket 1 får endast avse producenter som
omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §.
20 §12
Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas.

Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och
sammansättning liknar hushållsspillvatten,
3. latrin från torrtoaletter och
jämförliga lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som
inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.

Kommunen ska transportera bort
avfallet från den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
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20 a §
Kommunen ska transportera bort
det avfall som avses i 20 § från den
fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
21 §13
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag
från kommunens ansvar enligt 20 §
i fråga om avfall som omfattas av
producentansvar enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 12 §.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag
från kommunens ansvar enligt 20
och 20 a §§ i fråga om avfall som
omfattas av producentansvar enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 12 §.

22 §14
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får i fråga om annat avfall
än hushållsavfall meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att avfallet återvinns eller
bortskaffas och transporteras från
den fastighet där avfallet finns.
Föreskrifterna får endast avse avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att kommunen ska ansvara för
att annat avfall än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från den fastighet där avfallet
finns. Föreskrifterna får endast avse
avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

23 §15
När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 § eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
22 § ska kommunen ta hänsyn till
fastighetsinnehavarnas förmåga att
13
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När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 och 20 a §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 22 §, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavarnas för-

själva hantera avfall på ett sätt som
är godtagbart med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och
miljön och de behov som finns för
olika slag av bebyggelse.

måga att själva hantera avfall på ett
sätt som är godtagbart med hänsyn
till skyddet för människors hälsa
och miljön och de behov som finns
för olika slag av bebyggelse.

24 §16
Om kommunen enligt 20 § eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska ansvara för
en viss hantering av avfall, får den
hanteringen inte utföras av någon
annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar.

Om kommunen enligt 20 och
20 a § eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 22 § ska
ansvara för en viss hantering av
avfall, får den hanteringen inte utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen
anlitar.
Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten
återvinner eller bortskaffar avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
En åtgärd som avses i andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 19 §.

Uppgifter om och hantering av
avfall i yrkesmässig verksamhet

Uppgifter om och hantering av
avfall som uppkommer i
yrkesmässig verksamhet

30 §17
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet ger
upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna det till någon
som har det tillstånd eller har gjort
den anmälan som krävs för hanteringen.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall ska
lämna det till någon som har det
tillstånd eller har gjort den anmälan
som krävs för hanteringen av avfallet.

31 §18
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till avfall ska

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om skyldighet att dokumentera och
lämna uppgifter om avfall, om av-
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fallshantering och om avfallsförebyggande åtgärder.

lämna uppgift till kommunen om
avfallet och dess hantering.

45 §19
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att lämna information om hantering av avfall och
innehållet i avfallsplanerna.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. skyldighet för kommunerna att
lämna information om avfallsförebyggande åtgärder och hantering
av avfall, och
2. innehållet i avfallsplanerna.

27 kap.
4§
Kommuner får meddela föreskrifter
om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som enligt
denna balk eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
balken utförs genom deras försorg.
Avgiften skall enligt kommunens
bestämmande betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

Kommunen får meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för
1. insamling, transport och behandling av avfall som enligt denna
balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken
utförs av kommunen eller den som
kommunen anlitar,
2. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och
verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar
för enligt 15 kap. 20 § om avfallsförebyggande åtgärder, och
3. åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och
sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall
som kommunen ansvarar för enligt
15 kap. 20 §.
Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller
till den som utför renhållningen.
Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från fartyg
finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
5§

En avgift som avses i 4 § första
stycket skall vara årlig eller på
annat sätt periodisk. Om avgiften
14
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En avgift som avses i 4 § första
stycket ska vara årlig eller på annat
sätt periodisk. Om avgiften avser

avser insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen, får
kommunen besluta att avgiften
skall betalas särskilt för varje tillfälle i fråga.
Avgiften skall bestämmas till
högst det belopp som behövs för att
täcka nödvändiga planerings-,
kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader
skall räknas av kostnaderna för
användning av anläggningar eller
utrustning för andra ändamål än
renhållning. Avgiften får tas ut på
ett sådant sätt att återanvändning,
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

insamling, transport och behandling vid enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska
betalas särskilt för varje tillfälle.

Den avgift som avses i 4 § första
stycket 1 ska bestämmas till högst
det belopp som behövs för att täcka
nödvändiga kostnader för den
infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från
dessa kostnader ska kostnaderna
för användning av anläggningar
eller utrustning för andra ändamål
än renhållning räknas av. Avgiften
får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller
annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får avtalet läggas till grund för beräkning av avgiften, om kostnaden därigenom
inte blir väsentligt högre än om kommunen själv utför renhållningen.
29 kap.
9 §20

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om
skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,
3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 12 kap. 8 §,
4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,
5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,
6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,
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7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och
märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,
8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,
9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller
kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr
1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som
inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma
förordning,
10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 648/2004,
11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,
12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i
Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel
52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige,
släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av
ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,
13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,
14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom att
yrkesmässigt eller annars i stor omfattning transportera avfall, eller
15. bryter mot en föreskrift som
15. bryter mot en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd regeringen har meddelat med stöd
av 15 kap. 30 § genom att för trans- av 15 kap. 30 § genom att för transport lämna annat avfall än hus- port lämna avfall till den som inte
hållsavfall till den som inte har det har det tillstånd som krävs för en
tillstånd som krävs för en sådan sådan transport.
transport.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen
kan dömas ut enligt 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. I fråga om återvinning och bortskaffande av bygg- och rivningsavfall
gäller 15 kap. 20 § första stycket i den äldre lydelsen till och med utgången
av 2022.
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2.2

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs1 att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a §, och närmast före 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a § nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap.
Avfallsregister
18 a §
Sekretess gäller för uppgift som
hänför sig till avfallsregistret, om
det kan antas att farligt avfall kan
komma till brottslig användning om
uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst tio år.
31 kap.
Avfallsregistret
11 a §
Sekretess gäller i verksamhet som
avser förande av eller uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften
röjs.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/851.
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2.3

Förslag till lag om ändring i plan- och
bygglagen (2010:900)

Härigenom föreskrivs1 att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
10 kap.
6§

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller
rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när
besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som riv5. vilka byggprodukter som kan
ningsåtgärder kan ge upphov till, återanvändas och hur dessa ska tas
om hand, och
och
6. vilket avfall som åtgärden kan
6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
ge upphov till och hur avfallet ska
tas om hand, särskilt hur man avser
att möjliggöra
a) materialåtervinning av hög
kvalitet, och
b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
11 §
En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att
upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i
fråga om rivningsåtgärder, biträda
vid inventeringen av farligt avfall
och annat avfall,

1. biträda byggherren med att
upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med
att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som
bygg- och rivningsåtgärderna kan
ge upphov till,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för
åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera
byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

18

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/851.

4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt
vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan
vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.
19 §2
Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som
byggherren har gett in,
3. hur identifieringen av avfall
3. hur förekomsten av tänkbart
farligt avfall har inventerats, om och återanvändbara byggproduksamrådet avser en rivningsåtgärd,
ter har gjorts,
4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra
tillsynsåtgärder,
5. behovet av ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om
kontrollplan eller startbesked, och
8. behovet av ytterligare sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
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2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2019:1274)
om skatt på avfall som förbränns

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2019:1274) om skatt på avfall som
förbränns
dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Med avfallsförbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning
1. som är avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av
alstrad energi,
2. där förbränning av avfall sker på ett sådant sätt att det huvudsakliga
ändamålet med anläggningen inte kan anses vara produktion av energi
eller material,
3. där mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från förbränning av farligt avfall, eller
4. där det förbränns annat hus4. där det förbränns annat komhållsavfall än avfall som omfattas munalt avfall än avfall som omav någon av avfallstyperna i under- fattas av någon av avfallstyperna i
kapitel 20 01 och är källsorterat underkapitel 20 01 och är källsorteller i underkapitel 20 02, enligt erat eller i underkapitel 20 02, enbilagan till kommissionens beslut ligt bilagan till kommissionens be2000/532/EG av den 3 maj 2000 slut 2000/532/EG av den 3 maj
om ersättning av beslut 94/3/EG 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG
om en förteckning över avfall i en- om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direk- lighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och råd- tiv 75/442/EEG om avfall, och
ets beslut 94/904/EG om upprättan- rådets beslut 94/904/EG om uppde av en förteckning över farligt rättande av en förteckning över
avfall i enlighet med artikel 1.4 i farligt avfall i enlighet med artikel
rådets direktiv 91/689/EEG om far- 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om
ligt avfall, i lydelsen enligt kom- farligt avfall, i lydelsen enligt
kommissionens beslut 2014/955/EU.
missionens beslut 2014/955/EU.
5a§
Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
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3

Ärendet och dess beredning

I juli 2018 trädde fyra EU-direktiv i kraft som ändrar sex direktiv på avfallsområdet (ändringsdirektiven):
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj
2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall,
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 av den 30 maj
2018 om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall,
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj
2018 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, samt
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849 av den 30 maj
2018 om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon,
2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier
och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.
Regeringskansliet (Miljödepartementet) har tagit fram två promemorior: Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet (dnr M2019/01776/R)
och Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter (dnr M2019/02091/R). I den förra promemorian finns förslag på lag- och förordningsändringar som syftar till att
genomföra merparten av de bestämmelser i ändringsdirektiven som ska
vara genomförda av medlemsstaterna den 5 juli 2020. I den promemorian
finns också vissa förslag som syftar till att förbättra det tidigare genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den
19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet) och som görs till följd av kritik från Europeiska kommissionen i ett motiverat yttrande i mars 2019 (dnr SB2019/00786/EURÄTT).
Förslagen till lagändringar i den förra promemorian behandlas i detta
lagstiftningsärende.
En sammanfattning av promemorian Genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet i den del som avser lagförslagen finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemoriorna har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna för den första
promemorian finns i bilaga 3.
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4

Ordförklaringar

Regeringens förslag: En ändring görs i förklaringen i miljöbalken av
avfallsförebyggande åtgärder. Åtgärder som syftar till en minskning av
innehållet av farliga ämnen i material och produkter ska anses vara
avfallsförebyggande åtgärder.
En ändring görs i förklaringen i miljöbalken av hantera avfall som
innebär att det förtydligas att sortering också är hantering av avfall.
Med avfallsproducent ska i miljöbalken avses den som ger upphov
till avfall och den som genom förbehandling, blandning eller andra
förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.
Med bygg- och rivningsavfall ska i miljöbalken avses avfall från
bygg- och rivningsarbeten.
Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall i miljöbalken. Med kommunalt avfall ska avses avfall från hushåll och avfall
från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll. Kommunalt avfall ska inte omfatta avfall från tillverkning,
jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,
bygg- och rivningsavfall och uttjänta bilar. Följdändringar som innebär
att termen hushållsavfall ersätts av uttrycket kommunalt avfall görs i
miljöbalken och i lagen om skatt på avfall som förbränns.
Med deponi ska i miljöbalken avses en upplagsplats för avfall som
finns på eller i jorden. Som deponi ska inte räknas en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan
plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare
period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare
period än ett år.
Med deponera avfall ska i miljöbalken avses att bortskaffa avfall
genom att lägga det på en deponi.
En ändring görs i förklaringen i miljöbalken av återanvändning som
innebär att det som kan återanvändas är en produkt eller en komponent.
Förklaringarna av följande ska ha betydelse vid tillämpning av hela
miljöbalken: avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning,
kommunalt avfall, avfallsproducent, hantera avfall, deponi, återvinna
avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall,
bortskaffa avfall, deponera avfall, behandla avfall, fastighetsinnehavare, uttjänt bil, bilskrotare och bygg- och rivningsavfall.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. I promemorians förslag till bestämmelse om vad som avses med
avfallsförebyggande åtgärder används uttrycket mängden farliga ämnen. I
promemorian finns inga förslag om ordförklaringar av deponi och deponera avfall. I promemorian föreslås att uttrycket ämne eller föremål används i bestämmelsen om vad som avses med återanvändning.
Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Invändningar förs i
huvudsak fram mot förslaget att ersätta termen hushållsavfall med kommunalt avfall. Flertalet remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot de övriga förslagen.

Naturvårdsverket framhåller när det gäller bestämmelsen om vad som
avses med avfallsförebyggande åtgärder att lydelsen i den engelska
versionen av bestämmelsen i direktivet är ”the content of hazardous
substances”, och förordar därför uttrycket ”innehållet av farliga ämnen” i
stället för, som i promemorian, ”mängden farliga ämnen”. Peab AB förordar att bestämmelsen om avfallsförebyggande åtgärder omformuleras så
att den i stället lyder ”minskning av de negativa effekter på människors
hälsa och miljö som avfall kan ge upphov till”.
Länsstyrelsen i Hallands län noterar att förklaringen av vad som avses
med hantera avfall är snävare än definitionen av avfallshantering i avfallsdirektivet genom att viss kontroll och efterbehandling som omfattas av
definitionen i direktivet inte omfattas av definitionen i miljöbalken.
Naturvårdsverket saknar, när det gäller förklaringen av avfallsproducent, den koppling som finns i direktivet mellan ursprunglig avfallsproducent och att bedriva verksamhet. Det innebär enligt Naturvårdsverket att
bestämmelsen görs vidare än i direktivet på så sätt att även privatpersoner
omfattas. Det får till följd att bestämmelsen om kostnadsansvar går längre
än direktivet.
Naturvårdsverket, Avfall Sverige, Göteborgs kommun, Byggherrarna,
Energiföretagen Sverige, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och RISE
tillstyrker förslaget om att införa termen kommunalt avfall. Havs- och
vattenmyndigheten anser när det gäller kommunalt avfall att termen septiktank är föråldrad och inte längre används. Den bör därför ersättas med
sluten tank alternativt slamavskiljare beroende på vad som avses. Det är
även otydligt om avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och
avloppsrening omfattar avloppsslam från kommunala avloppsreningsanläggningar. IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Näringslivets regelnämnd anser att uttrycket kommunalt avfall inte innebär någon ökad tydlighet i förhållande till hushållsavfall, även om det är logiskt att ersätta
termen hushållsavfall. Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att en nackdel
med uttrycket kommunalt avfall är en risk för förvirring eftersom det inte
motsvarar det avfall som kommunen ska fortsätta ansvara för. Termen
hushållsavfall är väl inarbetad i Sverige även om innebörden varit oklar i
vissa sammanhang. Ett alternativ är att behålla termen hushållsavfall och
göra en ny beskrivning av vad som omfattas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län konstaterar att kommunalt avfall inte omfattar avloppsslam och
annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar men att kommunalt avfall enligt bilaga 4 i avfallsförordningen
(2011:927) omfattar dessa avfallstyper. Kristinehamns kommun anser att
det bör förtydligas att det är avfall från kommersiellt fiske som undantas
från vad som avses med kommunalt avfall. Samrådsgrupp avfall och
Vilhelmina kommun anser att det är bra att definitionen av avfall blir lika i
alla EU-länder men att termen hushållsavfall är betydligt bättre än kommunalt avfall. Risken är uppenbar att kommunalt avfall betraktas som ett
avfall som uppkommer inom kommunal verksamhet. Det behövs tydliga
definitioner i samtliga författningar där uttrycket används. Stena Recycling
AB avstyrker att uttrycket kommunalt avfall införs och föreslår att statistikinsamlingen för rapporteringen till EU utgår från de avfallskoder som ska
redovisas. Den praxis som vuxit fram för gränsdragningen mellan hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter å ena sidan och
verksamhetsavfall å andra sidan kommer att bli helt obsolet om uttrycket
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kommunalt avfall införs. Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel
anser att avfall från grossistverksamhet och lagerenheter inte ska vara
kommunalt avfall. Svensk Handel vill också understryka vikten av att avfall som enligt nu gällande regler inte är hushållsavfall även fortsättningsvis faller utanför det kommunala ansvaret.
Östersunds kommun anser att den inarbetade termen hushållsavfall bör
användas i stället för kommunalt avfall. Om kommunalt avfall används
vore det enklast om avloppsslam omfattades av detta uttryck. I bestämmelsen om vad som avses med kommunalt avfall används termen septiktank.
Detta är ett ålderdomligt ord som brukar avse sluten tank. Termen bör ersättas med uttrycket latrin samt avloppsslam från slamavskiljare och slutna
tankar så att det framgår tydligare vilket avfall som avses.
Naturvårdsverket noterar att definitionen av återanvändning inte har
genomförts ordagrant och att den föreslagna lydelsen innebär en vidare
omfattning av återanvändning än i direktivet. Svensk Däckåtervinning AB
anser att förklaringen av vad som avses med återanvändning är motsägelsefull. Återanvändning kan ske även om innehavaren har gjort sig av med
en kemisk produkt, en blandning, en vara eller en bioteknisk organism.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) menar att det finns en intern motsägelse mellan vad som avses med återanvändning och återvinna avfall. Såvitt
SLU förstår fortsätter något att vara avfall om kriterierna för att det ska
sluta att vara avfall inte är uppfyllda. Det kan då inte återanvändas eftersom återanvändning förutsätter att det inte är avfall.
Skälen för regeringens förslag
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts nya definitioner. För att säkerställa en större enhetlighet i unionsrätten på avfallsområdet har definitioner i flera av de andra direktiven på avfallsområdet
anpassats till definitionerna i avfallsdirektivet.
Avfallsförebyggande åtgärder
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I miljöbalken förklaras vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder.
Med avfallsförebyggande åtgärder avses åtgärder som vidtas innan ett
ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av
mängden avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och
produkter eller en minskning av de negativa effekter på människors hälsa
och miljön som avfall ger upphov till (15 kap. 2 §).
För att förbättra samstämmigheten inom unionsrätten om avfall, kemikalier och produkter har det genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet gjorts en ändring i definitionen av förebyggande åtgärder. Definitionen innebär att en förebyggande åtgärd som vidtas innan ett ämne, ett
material eller en produkt blivit avfall är förebyggande bland annat om
åtgärden innebär en minskning av halten farliga ämnen i material och
produkter (artikel 3.12 c i avfallsdirektivet). I den tidigare lydelsen angavs
att det skulle handla om en minskning av halten skadliga ämnen i material
och produkter.
Som Naturvårdsverket framhåller är lydelsen i den engelska språkversionen av den aktuella bestämmelsen ”the content of hazardous substances”.
En jämförelse kan också göras med t.ex. den spanska versionen, där lydelsen är ”el contenido de sustancias peligrosas”. Regeringen delar därför

Naturvårdsverkets bedömning att det är lämpligare att använda uttrycket
”innehållet av farliga ämnen” i ordförklaringen i miljöbalken. Regeringen
instämmer även med Peab AB att bestämmelsen om avfallsförebyggande
åtgärder bör ta sikte på åtgärder som syftar till en minskning av de negativa
effekter på människors hälsa och miljö som avfall kan ge upphov till.
Hantera avfall
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det gjorts en ändring
i definitionen av avfallshantering (artikel 3.9 i avfallsdirektivet). Ändringen innebär att det uttryckligen anges att sortering inkluderas i avfallshantering.
I miljöbalken anges vad som avses med hantera avfall (15 kap. 5 §). Med
anledning av ändringen i avfallsdirektivet bör motsvarande ändring göras
i den bestämmelsen.
Länsstyrelsen i Hallands län noterar att förklaringen av vad som avses
med hantera avfall är snävare än definitionen av avfallshantering i avfallsdirektivet genom att viss kontroll och efterbehandling som omfattas av
definitionen i direktivet inte omfattas av definitionen i miljöbalken. Kommissionen har i augusti 2013 (dnr M2013/02669/R) påpekat att det svenska
genomförandet av bestämmelsen om avfallshantering inte omfattar kontroll av avfallshantering och efterbehandling av platser för bortskaffande,
inklusive åtgärder som handlaren eller mäklaren vidtar. Sverige har i svar
till kommissionen uppgett att all fysisk befattning av avfall (15 kap. 5 § 1)
omfattar såväl kontroller av annan avfallshantering som efterbehandling
av platser för bortskaffande. Kommissionen har inte vidhållit denna brist i
det motiverade yttrandet (dnr SB2019/00786/EURÄTT). Mot bakgrund av
detta och att det inte framkommit något praktiskt behov av ändring
bedömer regeringen att det inte finns skäl att komplettera bestämmelsen.
Avfallsproducent
Avfallsproducent definieras i avfallsdirektivet som var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och var och en som genom förbehandling, blandning eller andra
förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning (artikel 3.5). Definitionen har inte ändrats genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet.
Termen avfallsproducent används i flera bestämmelser i avfallsdirektivet. I miljöbalken används termen i bestämmelsen om vad som avses med
att samla in avfall (15 kap. 7 § miljöbalken). Termen används även i den
bestämmelse om kostnadsansvar som föreslås i avsnitt 6.2. För att förbättra
genomförandet av direktivet bör en förklaring av termen avfallsproducent
införas i miljöbalken.
I den lydelse som föreslås i promemorian saknar Naturvårdsverket den
koppling som finns i direktivet mellan ursprunglig avfallsproducent och
att bedriva verksamhet, och menar att bestämmelsen kommer att omfatta
privatpersoner och därmed bli mer omfattande än i direktivet. Regeringens
anser dock att bestämmelsen i direktivet inte är begränsad till yrkesmässiga verksamheter. Detta överensstämmer även med vad kommissionen har uttalat i överträdelseärendet angående genomförandet av avfallsdirektivet. Kommissionen har framhållit att definitionen av avfallsproducent
hänvisar till var och en som producerar avfall och inte endast de som pro-
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ducerar avfall i yrkesmässig verksamhet (se bland annat dnr M2016/02933/R).
Avsikten är att alla som ger upphov till avfall ska vara avfallsproducenter,
dvs. både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.
Termen avfallsproducent är även relevant för vad som avses med att
producera avfall. Med en förklaring av termen avfallsproducent är det
lämpligt att i andra bestämmelser som handlar om den som ger upphov till
avfall i stället använda uttrycket producera avfall. Detta gäller t.ex. den
bestämmelse som föreslås i avsnitt 6.2 om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar och förslaget i avsnitt 6.5 om ansvar för bygg- och rivningsavfall.
Bygg- och rivningsavfall
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts en definition av bygg- och rivningsavfall (artikel 3.2c i avfallsdirektivet). Enligt
denna definition är bygg- och rivningsavfall avfall som genererats från
bygg- och rivningsverksamhet. Avsikten med definitionen är att klargöra
omfattningen av detta uttryck (skäl 9 i ändringsdirektivet). Bygg- och
rivningsavfall bör förstås som motsvarande avfallskategorierna i kapitel 17 i avfallsförteckningen som fastställts genom beslut 2014/955/EU
(skäl 11). Här ingår avfall som består av t.ex. betong, tegel, klinker, trä,
glas, jord, sten, spårballast och bitumenblandningar. Bygg- och rivningsavfall inkluderar således både avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten.
Uttrycket bygg- och rivningsavfall används i den förklaring av kommunalt avfall som nedan föreslås införas i miljöbalken. Det används även i de
bestämmelser som föreslås om kommunens ansvar för insamling och behandling (se avsnitt 6.5). Det är därför lämpligt att införa en bestämmelse
om vad som avses med bygg- och rivningsavfall i miljöbalken. I den
engelska versionen av bestämmelsen i avfallsdirektivet används uttrycket
”waste generated by construction and demolition activities”. Uttrycket avfall från bygg- och rivningsverksamhet kan tolkas som att det omfattar mer
än avfall från bygg- och rivningsarbeten. Eftersom innebörden av uttrycket
avfall från bygg- och rivningsarbeten bättre överensstämmelser med vad
som avses i direktivet bör detta uttryck användas i förklaringen.
Kommunalt avfall
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts en definition av kommunalt avfall (artikel 3.2b i avfallsdirektivet). I direktivet
definieras kommunalt avfall enligt nedan:
a) blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive
papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier,
förpackningar, avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning, förbrukade batterier och ackumulatorer samt
grovavfall, inklusive madrasser och möbler,
b) blandat avfall och separat insamlat avfall från andra källor om sådant
avfall till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
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Kommunalt avfall omfattar inte avfall från tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och rening av avlopp, inklusive avloppsslam, uttjänta fordon eller bygg- och rivningsavfall.

Enligt avfallsdirektivet avses med biologiskt avfall biologiskt nedbrytbart
trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, kontor,
restauranger, grossister matsalar, catering och detaljhandelslokaler och
jämförbart avfall från livsmedelsindustrin (artikel 3.4). Detta innebär att
kommunerna ansvarar för trädgårdsavfall från andra källor än hushåll om
det till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Enligt skälen till direktivet om ändring av avfallsdirektivet bör definitionen av kommunalt avfall i direktivet vara i linje med den som används
för statistiska ändamål av Eurostat och Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD). Kommunalt avfall ska förstås som
motsvarande bland annat de avfallskategorier som ingår i underkapitel
15 01 (förpackningar) och kapitel 20 (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall), med undantag för avfallstyperna
20 02 02 (jord och sten), 20 03 04 (slam från septiska tankar) och 20 03 06
(avfall från rengöring av avlopp) i avfallsförteckningen som fastställts
genom kommissionens beslut 2014/955/EU (skäl 10 i ändringsdirektivet).
Termen hushållsavfall används även i flera andra rättsakter, bland annat i
kommissionens beslut 2000/532 om förteckning över avfall och Europaparlamentets och rådets förordning nr 2150/2002 av den 25 november
2002 om avfallsstatistik.
I miljöbalken finns en förklaring av termen hushållsavfall (15 kap. 3 §).
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet. I förarbetena till bestämmelsen
anges följande.
Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor,
köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall som exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande föremål. Dit räknas även överblivna
läkemedel samt miljöfarliga batterier, oljerester, färgrester, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår som beståndsdel i
avfall som kommer från hushåll. I enlighet med gällande rätt bör begreppet hushållsavfall ges en sådan omfattning att det svarar mot det
behov av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål. Med avfall från annan
verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från
industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.
Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller
i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar,
restaurangavfall och toalettavfall. (Prop. 1997/98:45 del 2 s. 184 f.)

I Naturvårdsverkets vägledning till vad som avses med hushållsavfall
anges att avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden
bör räknas som en normal del av boendet och att sådant avfall därför är
hushållsavfall. Om ett byggarbete är omfattande anser Naturvårdsverket
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däremot att avfallet inte ska anses vara hushållsavfall (Vägledning till
definitionen av hushållsavfall, Naturvårdsverket 2008-01-16).
Varje kommun ansvarar som huvudregel för att hushållsavfall inom
kommunen återvinns eller bortskaffas. Vad som avses med hushållsavfall
har därför betydelse för vilket avfall som kommunen ansvarar för (15 kap.
20 § miljöbalken).
Det har i flera sammanhang påpekats att förklaringen av vad som avses
med hushållsavfall är oklar. Det uppkom tidigt diskussioner om hur termen
ska tolkas och därmed hur ansvaret för olika avfallsfraktioner ska fördelas.
Konsekvensen har blivit återkommande tvister, olika tillämpningar i olika
delar av landet och olika tolkningar av olika aktörer. Det leder till svårigheter för kommunerna att planera och fullfölja sitt ansvar eftersom uppdragets omfattning ständigt kan ifrågasättas (se t.ex. SOU 2012:56 s. 178 f.
och Avfall Sveriges skrivelse Översyn av definitionen av med hushållsavfall jämförligt avfall 2017-10-13, dnr M2017/02527/Ke). Naturvårdsverket har framhållit att det finns ett stort behov av att förtydliga termen
hushållsavfall och att bedömningen av vad som är ”därmed jämförligt avfall från annan verksamhet” har lett till stora tillämpningssvårigheter och
att den oklara ansvarsfördelningen har varit ett problem (Se Naturvårdsverkets yttrande 2012-12-13, dnr M2012/02143/Ke).
Termen hushållsavfall i miljöbalken och uttrycket kommunalt avfall i
avfallsdirektivet är närliggande. Båda omfattar avfall från hushåll och
jämförligt avfall från annan verksamhet. Uttrycket kommunalt avfall omfattar dock inte hushållens avloppsslam och inte heller bygg- och rivningsavfall. Kommunalt avfall omfattar enligt avfallsdirektivet blandat och
separat insamlat avfall från hushåll, inklusive papper och kartong, glas,
metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, förpackningar, avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, förbrukade
batterier och ackumulatorer samt grovavfall, inklusive madrasser och
möbler.
I avfallsdirektivet finns mål för förberedelse för återanvändning och
materialåtervinning för kommunalt avfall och krav på att rapportera uppgifter om kommunalt avfall till kommissionen. Termen hushållsavfall i
svensk rätt har dessutom en annan innebörd än den europeiska termen
hushållsavfall. Regeringen anser därför trots remissinstansernas invändningar, att det är lämpligt att uttrycket kommunalt avfall ersätter termen
hushållsavfall.
Det är inte nödvändigt att i bestämmelsen i miljöbalken om vad som
avses med kommunalt avfall ange alla de exempel på blandat och separat
insamlat avfall som anges i direktivet. I stället bör det anges att kommunalt
avfall omfattar avfall från hushåll och sådant avfall som till sin art och
sammansättning liknar avfall från hushåll. På det sättet ges förutsättningar
för att i tillämpningen av bestämmelsen ge den en tolkning som, i enlighet
med skälen till ändringsdirektivet, är i linje med den tolkning som används
av Eurostat och OECD (jfr skäl 10 i direktivet om ändring av avfallsdirektivet). De undantag som anges i avfallsdirektivet bör dock anges i
bestämmelsen.
I dag används termen hushållsavfall i miljöbalken för att reglera kommunens ansvar för avfall. Att uttrycket kommunalt avfall ersätter termen
hushållsavfall bör dock inte i sig innebära att ansvaret för hanteringen av
avfallet ändras. Ansvaret för insamling och behandling av avfallet bör reg-

leras på ett ändamålsenligt sätt. I dag omfattas avfall som är hushållsavfall
av producentansvar och på samma sätt kan kommunalt avfall komma att
omfattas av producentansvar. Frågan om ansvaret för kommunalt avfall
behandlas i avsnitt 6.3.
Kommunalt avfall enligt avfallsdirektivet omfattar inte avfall från tillverkning, jord- och skogsbruk, fiske, avloppsnät och avloppsrening,
inklusive avloppsslam, bygg- och rivningsavfall och uttjänta bilar.
Kristinehamns kommun anser att det bör förtydligas att det är avfall från
kommersiellt fiske som undantas från vad som avses med kommunalt
avfall. Regeringen instämmer i att undantaget för tillverkning och fiske
bör avse industriell eller yrkesmässig verksamhet. Avfall från tillverkning
och fiske i mindre omfattning på hobbynivå bör anses vara kommunalt
avfall.
Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel har önskemål om att det i
bestämmelsen anges att avfall från grossistverksamhet och lagerenheter
uttryckligen undantas från förklaringen till vad som är kommunalt avfall.
Svensk Handel vill också understryka vikten av att avfall som enligt nu
gällande regler inte är hushållsavfall även fortsättningsvis faller utanför
det kommunala ansvaret. Regeringen anser dock att det är viktigt att bestämmelsen om vad som avses med kommunalt avfall överensstämmer
med direktivet. Det är därför inte lämpligt att undanta annat avfall än det
som undantas i definitionen i direktivet. Att uttrycket kommunalt avfall
ersätter termen hushållsavfall bör dock, som framgår ovan, inte i sig
innebära att ansvaret för hanteringen av avfallet ändras i enlighet med vad
som tidigare påpekats.
I promemorian föreslås att avloppsslam och annat avfall från avloppsnät
och avloppsrening samt avfall från septiktankar ska undantas från vad som
avses med kommunalt avfall. Både Östersunds kommun och Havs- och
vattenmyndigheten anser att septiktank är en föråldrad term och föreslår
alternativa beskrivningar. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att termen ersätts med sluten tank, alternativt slamavskiljare, beroende på vad
som avses. I bestämmelsen i den engelska språkversionen av avfallsdirektivet görs motsvarande undantag för ”waste from septic tanks” och i den
danska versionen ”affald fra septiktanke”. Regeringen avser med septiktank i denna bestämmelse en sluten behållare avsedd för t.ex. uppsamling
av latrin från toalettvatten. Eftersom termen septiktank används i direktivet
och motsvaras av liknande termer i andra språkversioner av bestämmelsen
bedömer regeringen att den bör användas i genomförandet. I författningskommentaren beskrivs vad som avses med termen. Till skillnad från i
promemorian bör dock inte avloppsslam pekas ut särskilt eftersom det
ingår i uttrycket avfall från avloppsnät och avloppsrening.
Som Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppmärksammar är det inkonsekvent att avfall som är undantaget från definitionen av kommunalt avfall
i avfallsdirektivet finns under rubriken Annat kommunalt avfall i kommissionens beslut 2000/532 om förteckning över avfall. Förteckningen i kommissionens beslut motsvarar förteckningen i bilaga 4 till avfallsförordningen. I denna förteckning tas slam från septiska tankar (20 03 04) och
avfall från rengöring av avlopp (20 03 06) upp under rubriken Kommunalt
avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall). Regeringen anser trots denna inkonsekvens att förklaringen i miljöbalken bör motsvara definitionen i avfallsdirektivet. Det är också viktigt
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att bilaga 4 i avfallsförordningen motsvarar kommissionens beslut. Inkonsekvensen mellan kommissionens beslut och definitionen i avfallsdirektivet bör lösas på EU-nivå.
Näringslivets regelnämnd och IVL framhåller att förklaringen till uttrycket kommunalt avfall inte i sig innebär någon ökad tydlighet i förhållande till termen hushållsavfall. Regeringen delar denna bedömning.
Kommissionen ska dock enligt avfallsdirektivet utarbeta riktlinjer för
definitionen av kommunalt avfall (artikel 38.2). När dessa riktlinjer fastställts bör de beaktas vid tillämpningen av de bestämmelser som innehåller
uttrycket kommunalt avfall. Förhoppningen är att dessa riktlinjer ska öka
tydligheten.
Samrådsgrupp avfall och Vilhelmina kommun anser att det behövs
tydliga definitioner i samtliga författningar där uttrycket kommunalt avfall
används. Termen hushållsavfall används i bestämmelser om vad som avses med avfallsförbränningsanläggning i lagen (2019:1274) om skatt på
avfall som förbränns. En följdändring bör därför göras även i denna lag.
Avsikten är dock inte att någon ändring av vilka förbränningsanläggningar
som beskattas ska ske. I den lagen bör det även, i linje med vad Samrådsgrupp avfall och Vilhelmina kommun framhåller, införas en bestämmelse
om att med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Regeringen avser även att se över behovet av förklaringar i förordningar.
Deponi och deponera
I direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall
(deponidirektivet) finns en definition av deponi. Någon förklaring av vad
som avses med deponi finns inte i miljöbalken. Förklaringar till vad som
avses med deponi och deponera finns dock i avfallsförordningen. Uttrycket deponering och deponera avfall och termen deponi används i
bestämmelserna i miljöbalken om säkerhet för deponering av avfall och
om vad en dom ska innehålla (15 kap. 35 och 36 §§ och 22 kap. 25 c §).
Lagrådet har i ett annat lagstiftningsärende förordat att en bestämmelse
om vad som avses med deponering förs in i 15 kap. miljöbalken för att en
enhetlig innebörd ska säkerställas (se prop. 2015/16:166 s. 151). Det bör
därför i miljöbalken anges vad som avses med deponera avfall och deponi.
Återanvändning
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I avfallsdirektivet avses med återanvändning varje förfarande som innebär
att produkter eller komponenter som inte är avfall återanvänds i samma
syfte för vilket de ursprungligen var avsedda (artikel 3.13). I promemorian
föreslås att förklaringen av vad som avses med återanvändning flyttas till
en annan paragraf. Det föreslås att återanvändning i miljöbalken ska avse
att ett ämne eller föremål som inte är avfall används igen för att fylla
samma funktion som det ursprungligen var avsett för.
Regeringen instämmer med Naturvårdsverket, som påpekar att den
lydelse som föreslås i promemorian innebär att bestämmelsen får en vidare
omfattning än i direktivet. För att bättre genomföra avfallsdirektivet anser
regeringen att uttrycket produkter eller komponenter bör användas i
bestämmelsen. Uttrycket produkter eller komponenter omfattar inte naturligt förekommande, obehandlade material. Sådana material har inte någon
funktion som de ursprungligen varit avsedda för. Återanvändning bör där-

för avse att en produkt eller en komponent som inte är avfall används igen
för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för. Ändringen av förklaringen av vad som avses med återanvändning påverkar inte
bedömningen av vad som är avfall. En förutsättning för att ett ämne eller
föremål ska anses vara avfall är att innehavaren gör sig av med eller avser
eller är skyldig att göra sig av med det (15 kap. 1 § miljöbalken).
Svensk Däckåtervinning AB och SLU anser att definitionen av återanvändning är motsägelsefull. Svensk Däckåtervinning AB anser att återanvändning kan ske även om innehavaren har gjort sig av med något. SLU
påpekar att avfall fortsätter att vara avfall om kriterierna för att det ska
sluta vara avfall inte är uppfyllda och att det då inte kan återanvändas.
Regeringen delar inte uppfattningen att förklaringen av återanvändning är
motsägelsefull. Om en innehavare har gjort sig av med något som därför
blivit avfall så kan detta avfall förberedas för återanvändning. Genom
förberedelse för återanvändning kan avfallet upphöra att vara avfall och
produkten eller komponenten kan därefter återanvändas.
Förklaringar vid tillämpning av balken
Flera av förklaringarna i 15 kap. miljöbalken som i dag har betydelse vid
tillämpning av det kapitlet bör ha betydelse vid tillämpning av hela miljöbalken. Det bör därför göras en ändring som innebär att förklaringarna av
följande ska ha betydelse vid tillämpning av hela miljöbalken: avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, hantera avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, behandla avfall, fastighetsinnehavare, uttjänt bil och bilskrotare. Detsamma bör gälla för de nya förklaringarna som införs.
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När avfall upphör att vara avfall

Regeringens förslag: Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall om
1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
2. det finns en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål,
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan
författning, och
4. användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa eller miljön.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela ytterligare föreskrifter om när avfall upphör att vara avfall
enligt de angivna villkoren. Bestämmelsen i miljöbalken om att ett
ämne eller föremål upphör att vara avfall om det har återvunnits och
uppfyller krav i fråga om fortsatt användning upphävs.
En bestämmelse införs om vem som ska se till att ett ämne eller
föremål som har upphört att vara avfall uppfyller tillämpliga krav i lag
och annan författning. Dessa krav ska uppfyllas av den som för första
gången använder ämnet eller föremålet utan att det har släppts ut på
marknaden eller av den som släpper ut ett ämne eller föremål på
marknaden för första gången.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det. Byggmaterialindustrierna, Innovations- och
Kemiindustrierna i Sverige (IKEM), Svenskt Näringsliv och Svensk Ventilation anser att det är positivt att det införs tydligare regleringar för när
avfall upphör att vara avfall men framhåller att den svenska författningstexten bör överensstämma med direktivstexten. Kemikalieinspektionen är
positiv till förslagen att införa bestämmelser om när avfall upphör att vara
avfall. I den föreslagna bestämmelsen saknas dock ett villkor som finns i
avfallsdirektivet om att de tekniska kraven för de specifika ändamålen ska
vara uppfyllda. Kemikalieinspektionen bedömer att uttrycket kemikalieoch produktlagstiftningen som används i avfallsdirektivet är tydligare än
den ordalydelse som föreslås. Länsstyrelsen i Hallands län framhåller att
formuleringen av bestämmelsen om när avfall ska ha upphört att vara
avfall inte överensstämmer med formuleringen i direktivet. När det gäller
formuleringen i förslagets tredje punkt ser länsstyrelsen att det finns en
risk att kravet i miljöbalken blir lägre. Länsstyrelsen anser att det är viktigt
att verksamhetsutövaren visar att tekniska krav för de specifika ändamålen
uppfylls. Naturvårdsverket anser att de villkor som ställs upp i bestämmelsen i avfallsdirektivet om när avfall upphör att vara avfall bör genomföras
ordagrant. Detta gäller särskilt bestämmelsen om att användning av ämnet
eller föremålet inte kommer att leda till allmänt negativa följder för miljön
eller människors hälsa (artikel 6.1 d) där lydelsen i direktivet förefaller
vara striktare än den föreslagna bestämmelsen. Trafikverket anser att det
bör förtydligas om det räcker att avfall uppfyller de angivna kriterierna för
att upphöra att vara avfall eller om det måste finnas föreskrifter för respektive avfallsslag. Svensk Däckåtervinning AB anser att det bör förtydligas

att kravet att användningen av ett ämne eller föremål inte ska leda till
allmänt negativa följder för människors hälsa eller miljön gäller ”i avsedd
tillämpning”. Sveriges geologiska undersökning noterar att ett villkor för
att avfall ska upphöra att vara avfall är att användning av ämnet eller föremålet inte kommer att leda till allmänt negativa följder för miljön eller
människors hälsa. Myndigheten saknar ett resonemang kring begreppet
risk.
Byggmaterialindustrierna, Stena Recycling AB, Svenskt Näringsliv,
Svensk Ventilation, Sveriges Bergmaterialindustri och Återvinningsindustrierna anser att det bör införas ett enkelt beslutsförfarande där verksamhetsutövare kan få ett beslut om huruvida ett avfall upphört att vara
avfall, som gäller mot alla parter. I dagsläget ska verksamhetsutövaren bedöma om avfall har upphört att vara avfall och beslutet kan ifrågasättas av
tillsynsmyndigheter. Detta skapar stora osäkerheter hos både köpare och
säljare av materialet, vilket gör att köparen ofta väljer jungfruligt material
i stället för återvunnet.
Skälen för förslaget
Kriterier för när avfall upphör att vara avfall
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det gjorts ändringar
i de bestämmelser som innehåller kriterier för när avfall upphör att vara
avfall (artikel 6.1 i avfallsdirektivet). Ändringarna innebär att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att avfall som har genomgått materialåtervinning eller något annat återvinningsförfarande ska anses
ha upphört att vara avfall om det uppfyller följande villkor:
a) Ämnet eller föremålet ska användas för specifika ändamål.
b) Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål.
c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika
ändamålen och befintlig lagstiftning och normer för produkter.
d) Användning av ämnet eller föremålet kommer inte leda till allmänt
negativa följder för miljön eller människors hälsa.
Dessa villkor fanns även tidigare i direktivet. Bestämmelsen har dock
ändrats på ett sätt som innebär att villkoren ska beaktas vid all bedömning
av om avfall har upphört att vara avfall och inte bara vid utarbetandet av
kriterier för när avfall upphör att vara avfall.
Ändringarna motiveras av att aktörer på marknaden för sekundära råvaror bör ges större säkerhet när det gäller ämnens eller föremåls status
som avfall eller icke-avfall och att lika villkor bör främjas (skäl 17 i ändringsdirektivet).
Liksom tidigare får kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa närmare kriterier för när vissa kategorier av avfall upphör att vara
avfall (artikel 6.2 i avfallsdirektivet). Om inga kriterier har fastställts på
unionsnivå får medlemsstaterna fastställa kriterier (artikel 6.3). Om det
krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av
den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster ska medlemsstaten underrätta kommissionen om dessa kriterier. Om
inga kriterier har fastställts får medlemsstaterna liksom tidigare besluta i
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det enskilda fallet om ett visst avfall har upphört att vara avfall. Sådana
beslut behöver inte längre anmälas till kommissionen (artikel 6.4).
I förklaringen av avfall i miljöbalken anges att ett ämne eller föremål
som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av vissa angivna bemyndiganden upphör att vara avfall (15 kap. 1 § tredje stycket). Vid en genomgång av de bestämmelser som har meddelats med stöd av de angivna bemyndigandena (15 kap. 39 och 40 §§) kan det konstateras att det i dessa
inte ställs krav på materialets kvalitet för den fortsatta användningen. Det
finns således inga bestämmelser i svensk rätt som reglerar när vissa avfallstyper upphör att vara avfall.
Den EU-rättsliga regleringen har i rättspraxis fått betydelse för bedömningen av om ett förfarande är ett återvinningsförfarande (bilaga 2 i avfallsförordningen) eller ett bortskaffningsförfarande (bilaga 3 i avfallsförordningen). Det har framhållits att en förutsättning för att ett förfarande
ska anses utgöra ett återvinningsförfarande där avfallet upphör att vara
avfall är dels att avfallet fyller samma funktion som ett naturmaterial, dels
att användningen av materialet inte ger upphov till ökade störningar för
människors hälsa eller miljön, eller i vart fall mycket begränsade sådana
störningar. Funktionskravet eller miljökravet kan dock inte sättas så högt
att någon avvikelse från naturmaterialets egenskaper över huvud taget inte
accepteras (se MÖD 2010:7). I Naturvårdsverkets vägledning anges att
kriterierna i avfallsdirektivet (artikel 6) kan ge vägledning vid bedömningen
av vad som utgör en återvinningsprocess (http://www.naturvardsverket.se/
Stod-i miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Nar-avfall-upphor-att-vara-avfall/).
Bedömningen kan granskas av tillsynsmyndigheten som kan förelägga den
som behandlat avfallet att fortsätta att hantera ämnet eller föremålet som
avfall.
Naturvårdsverket gjorde 2016 en utredning om kopplingarna mellan
avfalls- och kemikalielagstiftningen där det konstaterades att många
aktörer upplever att bestämmelserna om när avfall upphör att vara avfall
är otydliga. Naturvårdsverket konstaterade att detta bland annat berodde
på bristande vägledning och att kunskapen om reglerna och hur de ska
tillämpas behöver öka både hos företag och hos tillsynsmyndigheter.
Naturvårdsverket konstaterade att det finns en risk för att marknaderna för
återvunnet material hämmas om situationen inte förbättras. Bedömningen
av när avfall upphör att vara avfall får också konsekvenser för vilken tillsynsmyndighet som är ansvarig och för vilka regler som gäller vid import
eller export (se Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om
giftfria och resurseffektiva kretslopp, 2016). Naturvårdsverket har därefter
tillsammans med Kemikalieinspektionen väglett om bestämmelserna om
när avfall upphör att vara avfall.
Det bör införas en bestämmelse i miljöbalken motsvarande bestämmelsen i avfallsdirektivet om de villkor som ska vara uppfyllda för att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att
vara avfall.
Några remissinstanser, bland annat Naturvårdsverket, Byggmaterialindustrierna och Svenskt Näringsliv, betonar vikten av att bestämmelserna
motsvarar lydelsen i avfallsdirektivet. Regeringen anser att det finns flera
fördelar med att använda direktivs exakta ordalydelse när bestämmelser i
direktiv genomförs i svensk rätt. Det säkerställer att EU-domstolens praxis

och vägledning från kommissionen kan användas som tolkningsunderlag
och ger därmed förutsättningar för en ökad harmonisering av regelverket.
Det kan dock finnas behov av språkliga och andra anpassningar för att
bestämmelserna ska passa in i den svenska lagstiftningen. I vissa fall kan
det även krävas förtydliganden i förhållande till direktivet.
I direktivet anges att ett ämne eller föremål, för att det ska upphöra att
vara avfall, ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika ändamålen
och befintlig lagstiftning och normer för produkter (artikel 6.1 c i avfallsdirektivet). Det finns flera frivilliga standarder och riktlinjer med tekniska
specifikationer för varor. Dessa standarder utarbetas ofta av privata standardiseringsorgan. Vissa tekniska krav finns dock i författning och är
obligatoriska. Regeringen anser att de krav som ställs på ämnen eller föremål som upphört att vara avfall bör motsvara de krav som ställs på ämnen
eller föremål som har tillverkats av jungfruligt material. De tekniska krav
som är frivilliga att uppfylla för ämnen eller föremål som tillverkats av
jungfruligt material bör vara frivilliga även för ämnen eller föremål som
upphört att vara avfall. Regeringen gör därför bedömningen att det, såsom
föreslås i promemorian, är rimligt att de krav som ska uppfyllas är de som
finns i lag och annan författning.
Villkoret i avfallsdirektivet på att användningen av ämnet eller föremålet
inte kommer att leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa för att avfall ska ha upphört att vara avfall (artikel 6.1 d i avfallsdirektivet) har en motsvarighet i bestämmelsen om vad som ska betraktas som en biprodukt i stället för avfall (artikel 5.1 d i avfallsdirektivet). Det senare kravet har genomförts med miljöbalkens bestämmelse om
biprodukter där det anges att ett ämne eller föremål inte ska leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa (15 kap. 1 § första
stycket 4). Bestämmelsen ändrades nyligen på så sätt att uttrycket ”inte
leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa” ersatte
”hälso- och miljömässigt godtagbart” (SFS 2019:1263). Ändringen
gjordes i syfte att bestämmelsen skulle överensstämma med direktivets
lydelse, vilket bland annat möjliggör att EU-domstolens praxis samt
vägledning från kommissionen kan användas som tolkningsunderlag
(prop. 2019/20:22, s. 11). Eftersom bestämmelsen i direktivet om när avfall upphör att vara avfall i denna del motsvarar bestämmelsen om biprodukter anser regeringen att bestämmelserna bör genomföras på samma sätt
i miljöbalken.
Sveriges geologiska undersökning saknar ett resonemang kring riskbegreppet. Med anledning av detta vill regeringen framhålla att vid bedömningen av om användningen av ämnet eller föremålet leder till allmänt
negativa följder för människors hälsa eller miljö ska hänsyn tas till att även
en användning av jungfruliga material, dvs. material som inte är återvunna,
kan innebära risker för människors hälsa eller miljön. Dessutom får det
inte uppstå ökade risker för människors hälsa eller miljön på grund av att
avfallsregelverket inte tillämpas (jfr bland annat kommissionens vägledning till avfallsdirektivet Guidelines on the interpretation of key provisions
of Directive 2008/98/EC on waste). Följderna av användningen av ämnet
eller föremålet ska bedömas på ett generellt plan, dvs. vilka följder som
användningen typiskt sett kan få. Vid bedömningen av om följderna kan
anses allmänt negativa för människors hälsa eller miljön bör hänsyn även
tas till miljöbalkens syfte, dvs. vad som mest sannolikt gynnar en hållbar
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utveckling. Vid bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär ger
miljömålen ledning. Här kan bland annat miljömålet Giftfri miljö vara
relevant.
Svensk Däckåtervinning AB anser att det bör förtydligas att kravet att
användningen av ett ämne eller föremål inte ska leda till allmänt negativa
följder för människors hälsa eller miljön gäller ”i avsedd tillämpning”. Ett
av kraven för att avfall ska upphöra att vara avfall bör, liksom i direktivet
(artikel 6.1 a) och som föreslås i promemorian, vara att ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål. Frågan om användningen leder
till allmänt negativa följder för människors hälsa och miljön bör, som
Svensk Däckåtervinning AB är inne på, bedömas utifrån det tänkta ändamålet.
Trafikverket anser att det bör förtydligas om det räcker att avfallet uppfyller de angivna kriterierna för att upphöra att vara avfall eller om det
måste finnas föreskrifter för respektive avfallsslag. I Sverige finns inga
nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall och på unionsnivå
har det endast fastställts kriterier för skrot av järn, stål eller aluminium,
krossglas och kopparskrot. Avfall som inte omfattas av sådana kriterier
kommer att upphöra att vara avfall om de villkor som gäller enligt den
föreslagna bestämmelsen är uppfyllda. Avfall kan således upphöra att vara
avfall utan att det finns specifika angivna kriterier för det aktuella materialet.
Bemyndigande och beslutsförfarande för när avfall upphör att vara
avfall
Eftersom det i avfallsdirektivet förutsätts att medlemsstaterna, förutom
bedömningar i det enskilda fallet (artikel 6.4) ska kunna fastställa närmare
kriterier för tillämpningen av de villkor som anges i direktivet på vissa
kategorier av avfall (artikel 6.3), bör regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer få meddela ytterligare föreskrifter om när avfall
upphör att vara avfall enligt de angivna villkoren. Den nuvarande bestämmelsen om att ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller
krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av vissa angivna bemyndiganden upphör att vara avfall bör tas
bort (15 kap. 1 § tredje stycket).
Flera remissinstanser (Byggmaterialindustrierna, Sveriges Bergmaterialindustri, Svenskt näringsliv, Stena Recycling AB, Svensk Ventilation
och Återvinningsindustrierna) anser att det bör införas ett enkelt beslutsförfarande där verksamhetsutövare kan få ett beslut om huruvida ett avfall
har upphört att vara avfall som gäller mot alla parter. Regeringen har förståelse för att reglerna om när avfall upphör att vara avfall kan vara svåra
att tillämpa och att det finns utrymme för olika tolkningar. Det är viktigt
att regelverket utvecklas så att den cirkulära ekonomin kan främjas. Ett
särskilt beslutsförfarande är dock en åtgärd som inte ryms inom detta lagstiftningsärende.
Skyldighet att se till att tillämpliga krav för produkter är uppfyllda
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Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts en ny bestämmelse om skyldigheten att se till att material som upphört att vara avfall uppfyller relevanta krav enligt tillämplig kemikalie- och produktlag-

stiftning (artikel 6.5 i avfallsdirektivet). Bestämmelsen innebär att ansvaret för detta åvilar en fysisk eller juridisk person som
a) för första gången använder ett material som har upphört att vara avfall
och inte har släppts ut på marknaden, eller
b) släpper ut ett material på marknaden för första gången sedan det upphört att vara avfall.
En motsvarande bestämmelse bör införas i miljöbalken. I promemorian
föreslås att ämnet eller föremålet ska uppfylla tillämpliga krav i lag och
annan författning i stället för, som anges i direktivet; ”krav enligt tillämplig kemikalie- och produktlagstiftning”. Kemikalieinspektionen anser att
uttrycket kemikalie- och produktlagstiftningen är tydligare än promemorians förslag. Regeringen bedömer dock att det är rimligt att ämnet eller
föremålet ska uppfylla alla tillämpliga krav i lag och annan författning.
En fråga som kan uppkomma i samband med att en produkt som omfattas av producentansvar blir avfall, förbereds för återanvändning och på
nytt tillhandahålls på marknaden är om det uppstår ett nytt producentansvar. Här finns viss vägledning i kommissionens meddelande 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser (2016/C 272/01). I
meddelandet finns inte någon generell definition av producent, men det
beskrivs vem som ska ses som tillverkare. Mot bakgrund av vad som
framgår av blåboken bör en produkt som blivit avfall och som genomgått
förberedelse för återanvändning och på nytt tillhandahålls på den svenska
marknaden, som regel inte ses som en ny produkt och det bör därmed inte
heller uppkomma ett nytt producentansvar. Detta bör dock inte gälla om
produkten genomgått större förändringar så att dess ursprungliga egenskaper, syfte eller typ ändrats eller om produkten släpps ut under ett annat
varumärke eller en annan tillverkares namn än det ursprungliga. En bedömning måste därför göras i varje enskilt fall.

6

Ansvar för avfallshantering

6.1

Förtydligande av avfallshierarkin

Regeringens förslag: Den som är ansvarig för att avfall blir behandlat
ska se till att avfallet behandlas i enlighet med avfallshierarkins prioriteringsordning.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot
det.
Skälen för förslaget: I miljöbalken regleras den s.k. avfallshierarkin
(15 kap. 10 §). I bestämmelsen anges hur man ska gå till väga för att välja
den lämpligaste behandlingsmetoden för ett visst avfall. Där anges även
att det är den som behandlar eller är ansvarig för att avfall blir behandlat
som ska se till att avfallet blir behandlat på detta sätt. Av förarbetena
framgår att utgångspunkten är att det är avfallsinnehavaren som har denna
skyldighet men att det i vissa fall regleras särskilt att en avfallsinnehavare
kan få avlastning med detta genom att kunna lämna över avfallet till en
kommun eller en producent (prop. 2015/16:166 s. 67). I avsnitt 6.2 föreslås
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en ny bestämmelse som innebär att det är den ursprungliga avfallsproducenten som, om inget annat har avtalats eller framgår av lag eller annan
författning, ska se till att avfallet blir behandlat enligt avfallshierarkin
(15 kap. 11 a §). För att spegla denna nya ansvarsbestämmelse bör bestämmelsen om avfallshierarkin ändras till att ange att det är ”den som är
ansvarig” för att avfall blir behandlat som ska se till att detta görs i enlighet
med avfallshierarkin.

6.2

Den ursprungliga avfallsproducentens ansvar

Regeringens förslag: Om inte annat har avtalats eller är föreskrivet i
lag eller annan författning ska den ursprungliga avfallsproducenten ansvara för att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med
avfallshierarkin och för kostnaderna för att hantera det avfall som
producerats.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot
det.
Skälen för regeringens förslag: Kommissionen har i ett överträdelseärende kritiserat Sveriges genomförande av vissa bestämmelser i avfallsdirektivet. Det gäller en bestämmelse om att kostnaderna för avfallshanteringen, inberäknat kostnaderna för nödvändig infrastruktur och driften av
den, ska belasta den ursprungliga avfallsproducenten eller den nuvarande
eller de tidigare avfallsinnehavarna (artikel 14.1). Det gäller även en bestämmelse om att en överföring av avfall från den ursprungliga avfallsinnehavaren eller innehavaren till en annan person för preliminär behandling inte normalt ska innebära befrielse från ansvaret för utförandet av ett
fullständigt återvinnings- eller bortskaffningsförfarande (artikel 15.2).
Kostnadsansvaret är inte begränsat till att enbart avse behandling utan
omfattar all hantering. Detta är ett uttryck för principen att förorenaren
betalar. I direktivet anges även att den ursprungliga avfallsproducenten har
ansvar för att det avfall som denna producerar blir hanterat på ett sätt som
skyddar människors hälsa och miljön och att det behandlas i enlighet med
avfallshierarkin (artikel 15.1). Det kan ske antingen genom att den ursprungliga avfallsinnehavaren själv behandlar avfallet eller genom att
behandlingen överlåts till en handlare eller en verksamhetsutövare som
behandlar avfall. Skyldigheten kan även uppfyllas genom att se till att avfallet samlas in av en privat eller offentlig avfallsinsamlare som behandlar
avfallet på det sätt som anges i direktivet.
I miljöbalken anges att den som hanterar avfall ska se till att hanteringen
inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa och miljön
(15 kap. 11 §). Kommissionen anser dock att det inte framkommer tydligt
att bestämmelsen omfattar alla de skyldigheter som i avfallsdirektivet
läggs på den ursprungliga avfallsproducenten och att Sverige därför har
brustit i genomförandet av avfallsdirektivet. En ny bestämmelse som
specifikt reglerar den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för kostnader för avfallshantering och ansvar för att avfallet blir behandlat enligt
avfallshierarkin bör därför införas. Av bestämmelsen bör det framgå att
ansvaret normalt ligger på den ursprungliga avfallsproducenten men att

ansvaret kan läggas på andra aktörer genom bestämmelser i andra författningar eller genom avtal. Bestämmelsen bör utformas så att den inte
ändrar på de ansvarsförhållanden som regleras i gällande rätt utan endast
förtydligar dem.

6.3

Kommunalt avfall

Regeringens förslag: Utgångspunkten ska vara att kommuner ansvarar
för kommunalt avfall. Regeringen ska även i fortsättningen ha rätt att
meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar i fråga om
avfall som omfattas av producentansvar.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. Promemorian innehåller även ett förslag till bemyndigande om att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela
föreskrifter om undantag från kommunens ansvar i fråga om kommunalt
avfall från andra källor än hushåll.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget om ansvar för kommunalt avfall
från hushåll eller har inget att invända mot det. Ett flertal remissinstanser
är positiva till att kommunen ska ansvara för verksamheternas kommunala
avfall.
I princip samtliga remissinstanser som kommenterat förslaget om
undantag från kommunens ansvar i fråga om kommunalt avfall från andra
källor än hushåll invänder mot förslaget. Ett antal aktörer motsätter sig
undantaget medan andra aktörer invänder mot förslagets utformning. Flera
remissinstanser pekar på behovet av ytterligare utredning och analys.
Återvinningsindustrierna avstyrker att uttrycket kommunalt avfall likställs med kommunalt ansvar och anser att det är olämpligt att kommunalt
avfall från verksamheter automatiskt faller under kommunalt ansvar. Det
finns också gränsdragningsproblem när det gäller vad som är kommunalt
avfall eftersom detta avfall från verksamheter definieras genom att det till
sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Svenskt Näringsliv och Svensk Handel anser inte att kommunalt avfall
bör likställas med kommunalt ansvar. Verksamhetsutövarna bör ha ansvar
och rådighet för det avfall som uppstår inom verksamheten.
Skälen för regeringens förslag: Den nuvarande regleringen innebär att
varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen transporteras från fastigheten och behandlas (15 kap. 20 § miljöbalken). Det finns
dock producentansvarsförordningar med bestämmelser om undantag från
kommunens ansvar.
I avsnitt 4 föreslås att uttrycket kommunalt avfall ska ersätta termen hushållsavfall. Denna ändring är inte avsedd att i sig förändra ansvaret för
avfallshanteringen. Att avfallet kallas för ”kommunalt avfall” innebär inte
per automatik att det är kommunen som har ansvaret för hanteringen av
avfallet. Uttrycket bör dock användas vid utformningen av kommunens
ansvar.
Av preciseringen Hållbar avfallshantering under miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö anges att avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfall ska förebyggas
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad
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som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö
minimeras.
Skyldigheten för kommunerna att hämta och bortforsla avfall infördes
1972 genom den kommunala renhållningslagen. Denna lag kom till som
ett led i arbetet med att tillgodose medborgarnas krav på service och god
miljö. Avsikten var att få till stånd en utvidgad och regelbunden avfallshämtning för att förebygga den tilltagande nedskräpningen (se prop. 1978/79:205
s. 10). Mot bakgrund av vad som framgår av preciseringen Hållbar avfallshantering om att avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället och
enkel att använda för konsumenterna är det lämpligt att kommunerna
ansvarar för kommunalt avfall från hushåll om ansvaret inte regleras
annorlunda på grund av producentansvar. I uttrycket kommunalt avfall
ingår flera avfallsslag som omfattas av föreskrifter om producentansvar. I
vissa av förordningarna om producentansvar finns bestämmelser om
undantag från kommunens ansvar.
Som beskrivs i avsnitt 4 avses med kommunalt avfall både avfall från
hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. I en verksamhet kan det uppstå både
kommunalt avfall och annat avfall. Avfall som produceras i en verksamhet
och som inte är kommunalt avfall bör även fortsättningsvis vara verksamhetsutövarens ansvar.
I promemorian föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar för att kommunalt avfall från andra källor än hushåll inom kommunen transporteras bort och behandlas. I promemorian finns även ett omfattande förslag till hur ett sådant undantag skulle kunna se ut på förordningsnivå. Förslaget får dock, på olika grunder, kritik av flertalet av remissinstanserna. Med anledning av vad som framkommit under remitteringen av promemorian bedömer regeringen att frågan om möjlighet till
undantag från kommuners ansvar i fråga om kommunalt avfall från andra
källor än hushåll behöver utredas vidare. Regeringen föreslår därför inte
att bemyndigandet ska införas. Det innebär att kommunerna som huvudregel bör ha ett ansvar för kommunalt avfall som producerats i eller i samband med yrkesmässig verksamhet. Det finns dock producentansvarsförordningar med bestämmelser om undantag från kommunens ansvar.
Regeringen bör även i fortsättningen ha rätt att meddela föreskrifter om
undantag från kommunens ansvar i fråga om avfall som omfattas av producentansvar.
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7

Avfall från mindre enskilda
avloppsanläggningar och torrtoaletter

Regeringens förslag: Kommunen ska ansvara för behandling av avfall
som utgörs av avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten.
Kommunen ska även ansvara för latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag.
Promemorians förslag innebär att kommunen ska ansvara för avloppsslam
och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar, om avfallet kommer från hushåll eller till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det. Flera instanser anser dock att bestämmelsen
behöver förtydligas.
Havs- och vattenmyndigheten anser att det behöver tydliggöras att även
källsorterade avloppsfraktioner, såsom urin, innehållet i slutna tankar och
latrin ska omfattas av det kommunala ansvaret. Det är även otydligt om
avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening omfattar
avloppsslam från kommunala avloppsreningsanläggningar. Naturvårdsverket ser en risk för att den utformning av bestämmelsen som föreslås kan
medföra gränsdragningssvårigheter mellan kommunens ansvar för behandling av avfall enligt miljöbalken respektive kommunens ansvar för att
ordna avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. För att
lösa en eventuell gränsdragningsproblematik skulle det kunna anges att
sådant avfall som omfattas av kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster inte omfattas av bestämmelsen i miljöbalken. Det
behöver förtydligas i bestämmelsen vad som gäller i fråga om enskilda avloppsanläggningar och andra enskilda avloppsnät.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län noterar att promemorians förslag
innebär att kommunen ska ansvara för att avloppsslam och annat avfall
från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar behandlas
trots att detta avfall inte föreslås omfattas av bestämmelsen om vad som
avses med kommunalt avfall. Tekniska verken i Linköping, Malmö kommun och Göteborgs kommun framhåller att det finns en risk för att de föreslagna skrivningarna tolkas annorlunda jämfört med dagens ansvarsfördelning och anser att ansvarsfördelningen bör förtydligas. Karlskrona kommun påpekar att det endast är avfall från septiktankar som nämns och att
det är otydligt vad som gäller övriga enskilda avlopp. Avfall Sverige tillstyrker förslaget om ett fortsatt kommunalt ansvar också för latrin och
slam från hushåll samt därmed jämförligt avfall från verksamheter. För att
tydliggöra att den nya bestämmelsen inte ändrar kommunens ansvar för
latrin och slam bör bestämmelsen formuleras om och inkludera ”avlopps41
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slam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening, inklusive slambrunnar och slamtankar, samt avfall från septiktankar”. VafabMiljö
Kommunalförbund (Vafab) tillstyrker förslaget att bibehålla det kommunala ansvaret för latrin och slam från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från verksamheter. Bolaget anser dock att det inte är tydligt att ansvaret
inte utvidgas. Skrivningarna bör stämma med Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd, HVMFS 2016:17 och bör göras teknikneutrala. Om
ett avfall uppstår från en liten avloppsanläggning bör ansvaret vara kommunens. NSR AB anser att formuleringen inte är tydlig eftersom den endast
anger septiktankar som ett kommunalt ansvar. Bolaget föreslår att
kommunen ska ansvara för avfall från enskilda avlopp/små avloppsanläggningar. Samrådsgrupp Avfall ifrågasätter vad som menas med annat
avfall från avloppsnät och avloppsrening. Om det som avses är borttransport av latrin samt slam från slambrunnar och slamtankar så behöver
det förtydligas.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser att det är bra att dessa fraktioner tydligt föreslås falla under det kommunala ansvaret. Dock bör en
möjlighet till frival införas för dessa avfallsfraktioner från gemensamhetsanläggningar, större bostadshus och områden, eftersom de flesta kommuner inte behandlar detta avfall i enlighet med avfallshierarkin.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår i avsnitt 4 omfattar inte
definitionen av kommunalt avfall i avfallsdirektivet avfall från septiktankar, avloppsnät och rening av avlopp inklusive avloppsslam (artikel
3.2 b). I avsnittet föreslås att förklaringen av kommunalt avfall i miljöbalken inte ska omfatta avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall
från septiktankar. Kommunen ansvarar i dag för hushållsavfall. Eftersom
uttrycket kommunalt avfall ersätter hushållsavfall bör det anges i miljöbalken vilket avfall kommunen ansvarar för.
I Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av hushållsavfall framgår följande: ”Latrin och toalettavfall från enskilda anläggningar är hushållsavfall. Detsamma gäller slam från hushållens slambrunnar. Om avfallet uppstår i en anläggning som behandlar latrin och toalettavfall från
flera olika fastigheter bör det inte anses komma från hushåll i de fall anläggningen är stor, tekniskt komplex eller på annat sätt skiljer sig från en
anläggning avsedd för enstaka hushåll. I de fallen kan inte avfallet heller
anses som därmed jämförligt.” (Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av hushållsavfall 2008-01-16)
Det har inte framkommit några skäl för att ändra kommunens ansvar för
latrin och toalettavfall från enskilda anläggningar och slam från hushållens
slambrunnar. Bestämmelsen bör därför utformas på ett sätt som innebär att
kommunens ansvar för detta avfall inte förändras.
Regeringen instämmer med de remissinstanser, bland annat Avfall
Sverige, Naturvårdsverket, Tekniska verken i Linköping, Malmö kommun, Göteborgs kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Vafab, Karlskrona kommun, NSR AB och Samrådsgrupp Avfall, som anser att ändringar bör göras i förhållande till den bestämmelse som föreslås i promemorian för att inte kommunens ansvar för slam och annat avfall från avlopp ska ändras.
I lagen om allmänna vattentjänster finns bland annat bestämmelser som
syftar till att avlopp ordnas i ett större sammanhang om det behövs med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Kommunen har i

vissa fall en skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp. Regeringen
bedömer därför att kommunens ansvar enligt bestämmelsen i miljöbalken
i enlighet med NSR AB:s förslag bör avgränsas till att omfatta avfall från
enskilda avloppsanläggningar, dvs. anläggningar som inte omfattas av
kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster. Havs- och
vattenmyndigheten anser att det är otydligt om bestämmelsen i promemorians förslag omfattar avloppsslam från kommunala avloppsreningsanläggningar. Karlskrona kommun och NSR AB framhåller att det endast
är avfall från septiktankar som nämns och att det är otydligt vad som gäller
övriga enskilda avlopp. Genom att begränsa kommunens ansvar till avfall
från enskilda avloppsanläggningar blir det tydligt att avfall från kommunala avloppsreningsanläggningar inte omfattas av bestämmelsen och att
bestämmelsen endast omfattar enskilda avloppsanläggningar.
För att inte förändra ansvaret bör ytterligare en begränsning införas som
innebär att kommunerna inte ska ansvara för de större anläggningarna.
Kommunens ansvar bör begränsas på ett sätt som innebär att kommunen
ska ansvara för avfall från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter. Kommunen bör ansvara om
anläggningen endast används för hushållsspillvatten eller spillvatten som
till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten.
Avfall Sverige föreslår att kommunen ska ansvara för avloppsslam och
annat avfall från avloppsnät och avloppsrening, inklusive slambrunnar och
slamtankar samt avfall från septiktankar. Enligt Avfall Sveriges guide är
förbrukat filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar hushållsavfall.
Markbäddsmaterial och fosforavskiljande material som har längre utbytestid anses enligt guiden vara byggavfall eller verksamhetsavfall (Avfall
Sveriges guide nr 19 Fosforfilter – hantering och byten, mars 2017).
Regeringen anser att kommunens ansvar när det gäller avfall från enskilda avloppsanläggningar bör begränsas så att det endast omfattar avfall
med kortare utbytestid. Kommunens ansvar bör därför omfatta avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och filtermaterial. Exempel
på filtermaterial är filtermaterial i fosforfällor som ska bytas när det är
förbrukat.
Regeringen anser att kommunen även bör ansvara för latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
Havs- och vattenmyndigheten anser att det behöver tydliggöras att även
källsorterade avloppsfraktioner, såsom urin, innehållet i slutna tankar och
latrin ska omfattas av det kommunala ansvaret. Den bestämmelse som
regeringen nu föreslår innebär att kommunen kommer ansvara även för
källsorterade avloppsfraktioner från dels enskilda avloppsanläggningar
som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen
endast används för hushållsspillvatten, spillvatten som till sin art och
sammansättning liknar hushållsspillvatten, dels latrin från torrtoaletter och
jämförliga lösningar.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län påpekar att det i promemorian föreslås att kommunen ska ansvara för avloppsslam och annat avfall från
avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar trots att detta
avfall inte är kommunalt avfall. I skälen till direktivet om ändring av
avfallsdirektivet anges att bestämmelserna i direktivet möjliggör både avfallshanteringssystem där kommunen är huvudman för att samla in kommunalt avfall och system där tjänster läggs ut på privata aktörer eller annan
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ansvarsfördelning. Valet av system förblir medlemsstaternas ansvar
(skäl 7). Som anges ovan har det inte framkommit några skäl för att ändra
kommunens ansvar för detta avfall.
SLU anser att en frivalsmöjlighet bör införas för avfall från avloppsnät,
avloppsrening och septiktankar från gemensamhetsanläggningar, större
bostadsområden och liknande. Regeringen konstaterar att för de som källsorterar avloppsfraktioner i anläggningar som är dimensionerade för högst
25 personekvivalenter i kommuner som inte har möjlighet att omhänderta
sådana fraktioner finns möjlighet att ansöka om dispens från det kommunala avfallsmonopolet (15 kap. 25 § miljöbalken).
Svensk Däckåtervinning anser att ett kommunalt ansvar inte får betyda
en kommunal rättighet att ta hand om avfall om avfallsägaren kan visa på
en annan godtagbar lösning för omhändertagande. Som framhålls ovan
finns möjlighet att ansöka om dispens från det kommunala avfallsmonopolet. Det finns även möjlighet för fastighetsägare att anmäla till kommunen att avfall ska behandlas på fastigheten (45 § avfallsförordningen).

7.1

Bygg- och rivningsavfall

Regeringens förslag: Den som producerar bygg- och rivningsavfall i
en yrkesmässig verksamhet ska ansvara för hanteringen av detta avfall.
Kommuner ska ansvara för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det.
HSB tillstyrker att kommuner ges ansvar för bygg- och rivningsavfall
som inte produceras i yrkesmässig verksamhet. Tolkningen av vilket avfall
som kommunerna har ansvar för varierar mellan olika kommuner vilket
har lett till att möjligheten för enskilda hushåll att lämna bygg- och rivningsavfall till kommunen varierar kraftigt.
Göteborgs kommun och Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömer att det
även i fortsättningen kommer att vara svårt att vid en återvinningscentral
avgöra om bygg- och rivningsavfallet kommer från hushåll eller verksamhetsutövare. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att
kommunerna får ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall men menar
att det, liksom med dagens reglering, kommer finnas vissa gränsdragningsproblem när det gäller att skilja avfall som kommer från yrkesmässig
verksamhet, t.ex. fastighetsförvaltning, från avfall som inte gör det. SKR
ser ett behov av ett förtydligande om gränsdragningen i författningskommentaren.
Sveriges Åkeriföretag avstyrker förslaget att kommuner ska ansvara för
bygg- och rivningsavfall med motiveringen att bygg- och rivningsavfall
inte ingår i det kommunala avfallet i den europeiska avfallslagstiftningen.
De anser att förslaget kommer att skapa liknande problem som i dag finns
inom området för jämförligt avfall. Det går inte att avgöra om avfallet
uppstått i yrkesmässig verksamhet. Sysav ställer sig frågande till om det är
möjligt att ta ut en särskild avgift om avfallet lämnas på en återvinningscentral utan att det är angivet i kommunernas avfallstaxa.

Skälen för regeringens förslag: I avsnitt 4 föreslås att det ska införas
en bestämmelse om vad som avses med bygg- och rivningsavfall i
miljöbalken. Uttrycket kommunalt avfall kommer inte att omfatta byggoch rivningsavfall. Ansvaret för bygg- och rivningsavfall behöver därför
klargöras.
I den nuvarande regleringen framgår inte i vilken utsträckning bygg- och
rivningsavfall ingår i termen hushållsavfall och därmed omfattas av kommunens ansvar. Naturvårdsverket anger följande i sin vägledning till definitionen av hushållsavfall (2008-01-16):
Avfall från underhåll, reparation, ombyggnad eller rivning av bostad
eller fastighet kan vara antingen hushållsavfall eller icke hushållsavfall.
Mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden bör räknas som en
normal del av boendet. Avfall från sådana arbeten (till exempel målning,
tapetsering, slipning av golv och byte av förslitningsdetaljer) är därför
hushållsavfall.
Om ett byggarbete är omfattande (större reparation, renovering, ombyggnad, rivning etc.) uppstår avfallet främst på grund av byggverksamhet och inte av boende. Avfall från omfattande arbeten kan inte anses
komma från hushåll. Avfallet kan inte heller anses vara därmed jämförligt. Om ett arbete är omfattande eller ej behöver bedömas i varje enskilt
fall.

Med denna fördelning av ansvar är det otydligt vem som ansvarar för
vilket avfall eftersom det är svårt att bedöma vilka reparationer och underhållsarbeten som är att anse som mindre. Kommunerna har gjort olika
tolkningar, vilket innebär att kommuninvånares möjlighet att lämna byggoch rivningsavfall till kommunerna varierar. Vissa kommuner tar emot
mycket begränsade mängder, t.ex. tapetspill eller överblivet material från
ett nytt klickgolv. Andra kommuner tar emot allt bygg- och rivningsavfall
som lämnas av privatpersoner.
Det är viktigt att ansvaret för bygg- och rivningsavfall från hushåll blir
tydligt. Det bör finnas samma möjlighet att lämna bygg- och rivningsavfall
till kommunen oavsett vilken kommun man bor i.
Det finns brister i den svenska statistiken för bygg- och rivningsavfall.
Sverige har även svårigheter att nå avfallsdirektivets mål för återvinning
av icke-farligt bygg- och rivningsavfall (artikel 11.2 b). Även dessa omständigheter talar för att ansvaret för bygg- och rivningsavfall behöver
klargöras.
Stora delar av det bygg- och rivningsavfall som produceras i bostäder
produceras när hantverkare anlitas för bygg- och rivningsarbeten. Det produceras även bygg- och rivningsavfall i samband med åtgärder som utförs
av en aktör som äger eller förvaltar en fastighet i yrkesmässig verksamhet,
t.ex. en fastighetsägare som hyr ut bostadslägenheter och lokaler. Det avfall som uppkommer i sådana fall bör anses uppkomma i den yrkesmässiga
verksamheten. Den som producerar bygg- och rivningsavfall i en yrkesmässig verksamhet bör ansvara för hanteringen av detta avfall.
För det avfall som producerats eller hanterats i en yrkesmässig verksamhet finns krav på att den som lämnar avfallet till någon annan för hantering
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kontrollerar att den som mottar avfallet har gjort de anmälningar eller har
de tillstånd som krävs för hanteringen (53 § avfallsförordningen).
Bygg- och rivningsavfall kan produceras i hushåll utan att en yrkesmässig verksamhetsutövare anlitas. För detta avfall är förutsättningarna
annorlunda eftersom det i dessa fall inte finns krav på kontroll när avfall
lämnas till någon annan för hantering. Ett sådant krav är inte lämpligt att
ställa på avfallsinnehavare som inte utövar yrkesmässig verksamhet, eftersom det förutsätter stor kunskap om avfallsregelverket för att kunna uppfyllas. Ett sådant krav skulle inte heller vara förenligt med en strävan efter
att det ska vara enkelt för konsumenterna att hantera avfall. Ett överlämnande till en ny innehavare utan kontroll riskerar att leda till att resurserna i avfallet inte tas till vara och till en miljömässigt sämre hantering.
En fördel med ett kommunalt ansvar för det avfall som produceras i hushåll utan att en yrkesmässig verksamhetsutövare anlitas är att kommunerna
har kompetens att hantera avfallet resurseffektivt och miljömässigt. Kommunerna har dessutom redan i dag ansvar för mycket av det avfall som
produceras av hushållen samt ansvar för att informera hushållen om avfallshantering. Det är därför lämpligt att kommunen ansvarar för det byggoch rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet.
Sveriges Åkeriföretag anser att kommunen inte bör ha ansvar för byggoch rivningsavfall eftersom sådant avfall inte omfattas av definitionen av
kommunalt avfall på EU-nivå. Regeringen konstaterar dock att det i avfallsdirektivet framgår att definitionen av kommunalt avfall inte ska påverka ansvarsfördelningen mellan offentliga och privata aktörer (artikel
3.2b). Det är således möjligt att låta kommuner ansvara för annat avfall än
kommunalt avfall.
I praktiken är det ofta svårt att skilja avfall som uppstått i en yrkesmässig
hantering från annat avfall. Som påpekas av Göteborgs kommun och
Länsstyrelsen i Jämtlands län finns detta problem redan med dagens reglering. Det kan konstateras att det även med den ändring som nu föreslås
kommer att finnas sådana praktiska svårigheter. Som SKR påpekar kan det
även i vissa fall vara svårt att avgöra om en verksamhet är yrkesmässig.
En verksamhet som producerar bygg- och rivningsavfall kan vara yrkesmässig även om det inte är en verksamhet som huvudsakligen vidtar byggoch rivningsåtgärder.
Kommunen har möjlighet att finansiera hanteringen av bygg- och rivningsavfall genom sina kommunala renhållningsavgifter, som kan anpassas utifrån den tjänst som tillhandahålls (27 kap. 5 § miljöbalken). När
kommuner beslutar om avfallstaxa finns möjlighet att besluta om tilläggsavgift för tjänster som inte är obligatoriska för samtliga kunder. I den
utsträckning den nya regleringen innebär en ökad kostnad för hantering av
bygg- och rivningsavfall från hushåll kan denna kostnad finansieras
genom avfallstaxan genom att en tilläggsavgift tas ut av de som har behov
av hämtning eller annan hantering av bygg- och rivningsavfall. Det är även
möjligt att ta ut en besöksavgift vid återvinningscentraler. Sysav ställer sig
frågande till om det är möjligt att ta ut en särskild avgift om avfallet lämnas
på en återvinningscentral utan att det är angivet i kommunernas avfallstaxa. Enligt miljöbalken gäller att avgift ska betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar (27 kap. 6 § miljöbalken). Det är därför inte
möjligt att ta ut avgift utan att det är angivet i kommunens avfallstaxa.
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7.2

Kontroll vid överlämning av avfall

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter om att den som i yrkesmässig
verksamhet producerar eller hanterar avfall ska lämna det till någon
som har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för hanteringen. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en sådan
föreskrift genom att lämna avfall för transport till den som inte har det
tillstånd som krävs för en sådan transport ska kunna dömas till böter.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inget att invända mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: I miljöbalken finns ett bemyndigande
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall ska lämna det till någon som har det tillstånd eller
har gjort den anmälan som krävs för hanteringen (15 kap. 30 § miljöbalken). Med anledning av att uttrycket kommunalt avfall ersätter hushållsavfall behöver en ändring göras i denna bestämmelse. Det bör även göras
en språklig ändring genom att uttrycket ”producerar avfall” ersätter ”ger
upphov till avfall”.
Det är viktigt att det finns möjlighet att ställa krav på aktörer som
hanterar avfall i yrkesmässig verksamhet för att undvika att avfall hanteras
av aktörer som inte har de tillstånd eller inte har gjort de anmälningar som
krävs för hanteringen. Sådan hantering innebär risk för negativ påverkan
på miljön och människors hälsa och för att avfallets resurser inte tas till
vara. Det finns exempelvis risk för att avfallet dumpas eller tippas, lämnas
på behandlingsanläggningar som inte har tillstånd att hantera avfallet, att
avfallet eldas illegalt eller exporteras illegalt. Denna risk gäller allt avfall,
både avfall som producerats av hushåll och i yrkesmässig verksamhet,
kommunalt avfall och annat avfall.
Mot bakgrund av detta bör begränsningen till annat avfall än hushållsavfall tas bort. Det bör även kunna ställas krav på att den som i yrkesmässig verksamhet hanterar avfall ska lämna avfallet till någon som har
det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för hanteringen. Därför
bör bemyndigandet utökas till att också omfatta den som hanterar avfall
som någon annan producerat.
Den som bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd
av det nämnda bemyndigandet genom att för transport lämna annat avfall
än hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för sådan
transport kan dömas till böter (29 kap. 9 § 15). Mot bakgrund av ändringen
i bemyndigandet bör straffbestämmelsen ändras på motsvarande sätt, dvs.
begränsningen till annat avfall än hushållsavfall bör tas bort.
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8

Hantering av varor

Regeringens förslag: Hantering i 14 kap. miljöbalken ska även omfatta
att en vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inget att invända mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Genom direktivet om ändring av
avfallsdirektivet har det förts in nya bestämmelser om en skyldighet för
medlemsstaterna att se till att alla leverantörer av varor tillhandahåller viss
information om särskilt farliga ämnen till Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa (artikel 9.1 i i avfallsdirektivet). Echa ska inrätta en databas
för de uppgifter som lämnas och ge aktörer inom avfallshantering tillgång
till databasen. Även konsumenter ska på begäran få tillgång till databasen
(artikel 9.2).
Den information som ska lämnas av varuleverantörerna är den information som avses i artikel 33.1 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (i
det följande benämnd Reach-förordningen). Enligt den bestämmelsen ska
leverantörer av varor lämna information om förekomsten av vissa särskilt
farliga ämnen i varan till yrkesmässiga mottagare så att varan kan användas på ett säkert sätt. Informationsskyldigheten gäller varor som innehåller
ett ämne som har förts upp på en särskild lista (den s.k. kandidatförteckningen), om ämnet ingår i varan i en koncentration över 0,1 viktprocent.
Mottagaren av varan ska få ”tillräcklig information” som leverantören har
tillgång till, med åtminstone ämnets namn, så att varan kan användas på
ett säkert sätt.
Kommissionen har gjort bedömningen att skyldigheten att lämna information till Echa inte gäller detaljister som endast tillhandahåller varor till
konsumenter (”Non-paper on the implementation of article 9.1(i) och 9.2
of the revised Waste Framework Directive” Ref. Ares(2019)3936110–
20/06/2019). Kommissionen har i samma dokument även bedömt att informationsskyldigheten inte gäller i de fall en medlemsstat har beslutat om
undantag från artikel 33.1 på grund av försvarsintressen.
När produkter, material och ämnen blir avfall kan förekomsten av farliga
ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Syftet med databasen är att
se till att information om förekomsten av särskilt farliga ämnen i varor
finns tillgänglig under varornas hela livscykel, inklusive avfallsledet
(skäl 38 i direktivet om ändring av avfallsdirektivet).
Skyldigheten att lämna information till Echa ska genomföras i nationell
lagstiftning. Varuleverantörerna kommer att fullgöra informationsskyldigheten genom att registrera uppgifter i den databas som Echa för närvarande
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utvecklar. De närmare bestämmelserna om skyldigheten att lämna uppgifter till Echa bör införas på lägre nivå än lag.
I 14 kap. miljöbalken finns bemyndiganden som ger regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller
vara (14 kap. 8 § 1). Det finns även ett bemyndigande att meddela de föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor (14 kap. 8 § 8). Det senare bemyndigandet är
det som ligger närmast till hands att använda för föreskrifter om skyldighet
att lämna information till Echa.
Termen hantering definieras som en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas,
behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat
jämförbart förfarande (14 kap. 2 § miljöbalken). Termen hantering avser
således i stort sett all befattning som kan förekomma med kemiska produkter och biotekniska organismer, men inte befattning med varor. På
grund av innebörden av termen hantering kan de nämnda bemyndigandena
läsas som att de inte innefattar föreskrifter om hantering av varor. Detta
kan dock inte anses vara avsikten med bestämmelserna.
Termen hantering har haft samma innebörd sedan miljöbalken trädde i
kraft. Innebörden av termen överensstämde med de bemyndiganden som
fanns i den ursprungliga lydelsen av 14 kap. vilka avsåg föreskrifter om
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och biotekniska
organismer. Regeringen kunde dock föreskriva att bestämmelserna i
balken skulle tillämpas även på varor som innehöll eller hade behandlats
med en kemisk produkt, om varorna på grund av sina egenskaper kunde
befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra intressen som
skulle skyddas genom balken (jfr 14 kap. 1 § andra stycket miljöbalken i
dess ursprungliga lydelse). Med stöd av denna bestämmelse kunde regeringen således meddela föreskrifter om hantering, införsel eller utförsel av
varor.
Termen vara har genom senare författningsändringar förts in i bemyndiganden som rör hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor (14 kap. 8 § 1, 2, 3, 4 och 8, se prop.
2007/08:80). Den begränsning i fråga om rätten att meddela föreskrifter
om varor som tidigare fanns i 14 kap. 1 § första stycket har förts in i
14 kap. 8 § andra stycket. Enligt den bestämmelsen får föreskrifter om
varor meddelas endast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en
kemisk produkt eller på grund av att de har behandlats med en kemisk
produkt kan befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra
intressen som skyddas genom balken. Någon materiell ändring avsågs inte
med författningsändringen (se prop. 2008/08:80 s. 88). Innebörden av
termen hantering ändrades dock inte i samband med dessa författningsändringar.
Avsikten med normgivningsbemyndigandena i 14 kap. miljöbalken
måste således alltjämt anses vara att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer ska kunna meddela föreskrifter om hantering av
varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av
att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada
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på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas genom balken. För att tydliggöra detta bör dock bestämmelsen om vad som avses
med hantering ändras så att den även omfattar befattning med varor. Det
bör därför anges att hantering avser en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något
annat jämförbart förfarande.
Bestämmelsen om vad som avses med hantering har endast betydelse
för bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och påverkar inte övriga bestämmelser i balken. I 14 kap. förekommer termen hantering endast i normgivningsbemyndigandena i 14 kap. 8 och 13 §§. Den föreslagna ändringen av
bestämmelsen påverkar inte bemyndigandena i 14 kap. 13 § eftersom
dessa endast gäller kemiska produkter och biotekniska organismer, till
skillnad från bemyndigandena i 14 kap. 8 § som gäller kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor.

9

Uppgifter i kontrollplaner om avfall och
om byggprodukter som kan återanvändas

Regeringens förslag: Den kontrollplan som ska tas fram i samband
med en bygg- eller rivningsåtgärd ska innehålla uppgifter om vilka
byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
Planen ska även innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan
ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser
att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och
säker hantering av farliga ämnen.
Den kontrollansvariga ska biträda byggherren med att upprätta
kontrollplanen och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till. Vid det
tekniska samrådet ska man gå igenom hur identifieringen av avfall och
återanvändbara byggprodukter har gjorts.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. Promemorians förslag avviker från regeringens förslag genom att
det i promemorians förslag inte anges att den kontrollansvariga ska biträda
byggherren med att identifiera avfall och byggprodukter som bygg- och
rivningsåtgärderna kan ge upphov till. Promemorians förslag avviker även
genom att det anges att kontrollplanen ska innehålla uppgift om hur avfallet ska tas om hand för att möjliggöra avlägsnande och säker hantering
av farliga ämnen och materialåtervinning av hög kvalitet.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det. Flera remissinstanser (Malmö kommun,
Sveriges Byggindustrier, Avesta kommun, Norbergs kommun, Byggherrarna, HSB, Riksbyggen, NCC AB och Peab AB) är positiva till de utökade kraven på uppgifter om avfallshantering i kontrollplaner och pekar
t.ex. på att det skapar möjligheter för ökad återvinning och återanvänd50

ning. Byggherrarna framhåller att motsvarande krav redan har inarbetats i
sektorns Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning som utvecklats inom ramen för Kretsloppsrådet.
Boverket instämmer i förslaget att uppgifterna som ska lämnas vid byggoch rivningsåtgärder även ska omfatta materialåtervinning av hög kvalitet
och vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om
hand. Boverket anser dock att bestämmelserna bör placeras i miljöbalken
eller i föreskrifter meddelade med stöd av balken. Boverket instämmer i
att det även för byggåtgärder är rimligt att ställa krav på att byggherren
eller verksamhetsutövaren redovisar uppgifter om farligt avfall och annat
avfall, men konstaterar att en sådan utvidgning innebär en stor ökning av
den administrativa bördan för byggherrarna och byggnadsnämnderna. Boverket påpekar också att lagförslaget i promemorian innebär att det inte
längre krävs att den kontrollansvariga biträder vid inventeringen och anser
att resonemanget i författningskommentaren om att denna skyldighet
redan följer av att den kontrollansvariga ska biträda byggherren med att
upprätta förslag till kontrollplan inte stämmer. En kontrollansvarig kan
biträda med att upprätta förslag till kontrollplan även om denne inte har
biträtt vid själva inventeringen.
Kristinehamns kommun anser att bestämmelsen bör innehålla skrivningar om att produkter i första hand ska omhändertas för återanvändning.
Kommunen välkomnar skrivningen om att hanteringen av allt avfall ska
beskrivas och inte bara farligt avfall. Det tekniska samrådet bör innefatta
en beskrivning av hur avfallshanteringen i stort för verksamheten ska
genomföras, med krav på hantering i enlighet med avfallshierarkin.
Stockholms kommun har separata nämnder för miljötillsyn och bygglovshantering. Miljöförvaltningen konstaterar att utvidgningen av kraven
på uppgifter om avfall i kontrollplanen sannolikt kommer att underlätta
tillsynsverksamhet inom området. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) avstyrker förslaget att kontrollplanen ska innehålla fler uppgifter
om avfall. Att komplicera bygglovsprocessen är fel väg att gå. För de
minsta åtgärderna, t.ex. byte av fönster, bör det vara tillräckligt med
information för att förebygga avfall. För åtgärder som förväntas generera
större mängder avfall bör byggherren redovisa information om avfallshanteringen. Redovisningen bör kunna ske enligt standardiserade format
som kan tas fram av Boverket men bör inte knytas till kontrollplanen.
Redovisningen bör hanteras som en del av bygglovsärendet med möjlighet
för kommunernas tillsynsmyndighet för miljöfrågor att få tillgång till
informationen.
NCC AB anser att det skulle vara bra att införa ett krav på en avfallsredovisning som redogör för hur avfallet har hanterats inför slutbeskedet.
Det bästa hade varit införande av en gemensam digital rapportering så att
avfallshierarkin nationellt kan följas upp inom bygg- och rivningsbranschen.
NSR AB anser att det är bra att uppgifter om avfall i kontrollplanen lyfts
fram. Bolaget anser att det bör ingå en inventerings- och hanteringsplan
för massbalans och hantering av förorenade massor om de överstiger en
viss volym. Mer än hälften av byggavfallet utgörs i dag av jord och en stor
del av lastbilstrafiken skulle kunna undvikas med rätt hantering och planering. Vid det tekniska samrådet bör det också, om föroreningar påträffats,
gås igenom flera alternativ på hantering av åtgärder.
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Peab AB påtalar att det är oklart hur långtgående kraven är när det gäller
utredning av möjlig återvinning och återanvändning.
Byggmaterialhandlarna menar att behovet av digital information om
livscykelperspektiv, avfallskoder och annat underlag för att kunna ha en
fullständig kontrollplan enligt de kompletterade bestämmelserna kommer
att innebära ökad administration och därmed kostnader för att effektivt och
kvalitetssäkert kunna tillgodose deras kunders behov av information.
Boverket anser att det är tveksamt om byggnadsnämnderna har kompetens för att hantera de tillkommande uppgifter som förslaget medför. Flera
remissinstanser (NCC AB, Peab AB och Sveriges Byggindustrier) pekar
på behovet av att kontrollansvariga och andra inblandade i bygglovsprocessen, inklusive handläggare hos de kommunala myndigheterna, har relevant utbildning. Malmö kommun pekar på behovet av en effektivare planoch byggtillsyn i nära samarbete med miljöbalkstillsynen för att kraven –
som i generella termer redan följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallsreglering – ska få verkligt genomslag.
Skälen för regeringens förslag
Syftet med kontrollplanen
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts krav på
att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja selektiv rivning för
att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen och
underlätta återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet genom
selektivt avlägsnande av material (artikel 11.1 fjärde stycket i avfallsdirektivet). Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det även införts krav på att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering. Åtgärderna ska åtminstone minska avfallsgenerering i
processer inom bland annat bygg- och rivningsverksamhet (artikel 9.1 f i
avfallsdirektivet).
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska byggherren se till att det
finns en plan för kontrollen av en bygg- och rivningsåtgärd, en s.k. kontrollplan (10 kap. 6 §). Med byggherre avses enligt plan- och bygglagen
den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-,
rivnings- eller markarbeten (1 kap. 4 §). En kontrollplan ska bland annat
innehålla uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge
upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Det ska
finnas en kontrollplan för alla bygglovs-, rivningslovs-, marklovs- och anmälningspliktiga åtgärder. Att anlägga en gata eller bygga skyddsvallar
mot bullerstörningar från trafiken är exempel på åtgärder som kan kräva
marklov.
Kravet på kontrollplan har ersatt det tidigare kravet på rivningsplan vid
rivningsåtgärder (se prop. 2009/10:170 s. 305). Syftet med rivningsplanen
var att rivningen skulle ske så att olika material kunde tas om hand var för
sig på ett ändamålsenligt sätt. Kravet på att olika material skulle kunna
omhändertas var för sig skulle tolkas bland annat med beaktande av förutsättningarna för återanvändning och återvinning vid tidpunkten för rivningen (prop. 1994/95:230 s. 100). I förarbetena ges ett exempel på hur
systemet med rivningsplan och inventering kan fungera i praktiken:
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Byggnadsföretaget HUSAB har förvärvat en tomt med ett saneringsmoget fyravåningshus byggt 1923 i ett område som omfattas av en
detaljplan. HUSAB vänder sig till rivningsentreprenören RIVAB och
begär en offert på en rivning av huset, innefattande upprättande av en
rivningsplan, omhändertagande och försäljning av användbart material
och omhändertagande av allt avfall. På RIVAB känner man till att det
pågår ett vägbygge där det går att få avsättning för krossad mursten som
fyllning i bullervallar. Kommunens värmeverk köper in spillvirke.
Vidare finns på orten ett dotterbolag till RIVAB som köper in bland
annat begagnade fönster, köksinredningar, dörrar och sanitetsporslin för
återförsäljning.
Vid en inventering av byggnaden, som görs av en arbetsledare hos
RIVAB, konstateras att det inte finns annat miljöfarligt avfall än ett antal
strömbrytare som innehåller kvicksilver. Det förekommer också golvmattor av PVC. Vidare finner man att elledningarna i huset har stort
kopparinnehåll och att takstolar och tegelpannor är i bra skick, men att
snickerierna blivit utbytta vid någon ombyggnad så att de inte håller den
höga kvalitet man kunde förvänta sig. När HUSAB får del av inventeringen, förklarar man att man själv har användning för takstolarna och
takpannorna för en om- och tillbyggnad av ett annat hus på orten. Härefter upprättar RIVAB ett förslag till rivningsplan som innebär att fönster, dörrblad, värmeelement, sanitetsporslin och vattenkranar samt elledningar omhändertas för sig före rivningen. Även PVC-mattorna skall
rivas ut och omhändertas för sig, liksom de miljöfarliga strömbrytarna.
Vidare skall takpannorna tas om hand och takstolarna lyftas av, varefter
huset rivs med traditionell teknik och det återstående rivningsmaterialet
sorteras i fraktioner för sten, metall, trä och övrigt.
(prop. 1994/95:230 s. 102.)

Av exemplet ovan framgår att bestämmelserna om kontrollplan i plan- och
bygglagen syftar till att ge förutsättningar för återanvändning och återvinning och möjliggöra omhändertagande av farligt avfall. Syftet sammanfaller således redan i dag i hög utsträckning med kravet i avfallsdirektivet
om att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja selektiv rivning
för att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen och
underlätta återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet. Bestämmelserna om kontrollplaner i sin nuvarande lydelse genomför till viss
del kraven i direktivet.
De nuvarande bestämmelserna skulle dock behöva kompletteras för att
de ska kunna anses vara ett fullständigt genomförande av avfallsdirektivet
i denna del. Utökade krav som syftar till ökad återanvändning och återvinning i samband med bygg- och rivningsverksamhet kan alternativt
införas i bestämmelser som är frikopplade från kontrollplanen. SKR anser
att det är fel väg att gå att komplicera bygglovsprocessen och Boverket
avstyrker att bestämmelserna placeras i plan- och bygglagen. Eftersom
bestämmelserna om kontrollplan redan i dag i hög utsträckning sammanfaller med kraven i direktivet anser regeringen dock att det är lämpligt att
genomföra kraven i dessa bestämmelser. Boverket framhåller att förslaget
skulle innebära en stor ökning av den administrativa bördan för byggherrar
och byggnadsnämnderna. Regeringen konstaterar att kontrollplanen redan
i dag innehåller uppgifter om avfall och bedömer att det skulle bli mer
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arbetskrävande för både byggherren och tillsynsmyndigheten om uppgifterna skulle lämnas i en annan redovisning som skulle behöva hanteras
parallellt med kontrollplanen.
Uppgifter om avfall och hur det ska tas om hand
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Enligt plan- och bygglagen ska byggherren se till att det finns en plan för
kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd för de åtgärder som kräver
bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan enligt föreskrifter (10 kap.
6 §). I kontrollplanen ska det anges vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om
hand.
Stora mängder avfall uppkommer i samband med både bygg- och rivningsåtgärder. Bygg- och rivningsverksamhet är den sektor i Sverige som
genererar mest avfall efter gruvsektorn. Totalt uppkom 10,4 miljoner ton
bygg- och rivningsavfall under 2016 (Avfall i Sverige, Naturvårdsverkets
rapport 6839). Vid nybyggnad kan 5–15 procent av den totala mängden
byggmaterial bli avfall. Det är därför angeläget att byggherren har tillgängliga uppgifter om vilket avfall som kan förväntas uppstå. Sådana uppgifter
kan även bidra till att verksamheten kan planeras på ett sätt som minskar
mängden avfall. Många aktörer inom byggsektorn arbetar redan i dag
aktivt med att effektivisera byggprocessen för att minska mängden avfall,
exempelvis genom materialval, genom avtal som gör det möjligt att returnera material och genom att bli bättre på att beställa rätt mängd material.
Bygg- och fastighetssektorns egna resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning innehåller branschnormerande texter och rekommendationer för bland annat materialinventering, projektering, återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning respektive vid byggproduktion (Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019).
Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja
selektiv rivning bland annat för att underlätta materialåtervinning av hög
kvalitet genom selektivt avlägsnande av material (artikel 11.1 fjärde
stycket). Bestämmelsen gör ingen skillnad mellan farligt och icke-farligt
avfall. En stor del av det avfall som förbereds för återanvändning och som
materialåtervinns är icke-farligt avfall. För att möjliggöra en planering av
hur detta avfall ska hanteras är det viktigt att det finns uppgifter om vilket
icke-farligt avfall som de planerade åtgärderna kan ge upphov till. Det
finns därför skäl att utvidga skyldigheten att lämna uppgifter i kontrollplanen till att även gälla icke-farligt avfall. Genom att det särskilt antecknas vilket avfall som uppkommer, samtidigt som det beskrivs hur avfallet ska tas om hand, ökar förutsättningarna för en resurseffektiv hantering av avfall. Det ökar i sin tur möjligheten att nå avfallsdirektivets mål
för återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall (artikel 11.2 b i avfallsdirektivet).
Peab AB påtalar att det är oklart hur långtgående kraven är när det gäller
utredning av möjlig återvinning och återanvändning. Regeringen konstaterar att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken innebär att alla som
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd har en skyldighet att utnyttja
möjligheterna att minska mängden avfall (2 kap. 5 §). Det finns även en
skyldighet att beakta avfallshierarkin i samband med behandling av avfall

(15 kap. 10 § miljöbalken). Avsikten är att den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren med bedömningen.
Byggmaterialhandlarna menar att behovet av digital information om
livscykelperspektiv, avfallskoder och annat underlag för att kunna ha en
fullständig kontrollplan enligt de kompletterade bestämmelserna kommer
att innebära ökad administration och därmed kostnader för att effektivt och
kvalitetssäkert kunna tillgodose deras kunders behov av information. Regeringen konstaterar att det, för att göra ekonomin cirkulär, är viktigt att
fokusera på produkters hela livscykel. Det är positivt om det skapas ett
behov av information om produkter ur ett livscykelperspektiv. Det kan ge
en mer ändamålsenlig resursanvändning och i ett större perspektiv leda till
betydande nettobesparingar.
NCC AB anser att det skulle vara bra att införa ett krav på en avfallsredovisning som redogör för hur avfallet har hanterats inför slutbeskedet.
Enligt bolaget skulle det bästa vara att införa en gemensam digital
rapportering så att avfallshierarkin nationellt kan följas upp inom byggoch rivningsbranschen. Med anledning av det bolaget framför finns det
anledning att uppmärksamma att Naturvårdsverket ska upprätta och tillhandahålla en ändamålsenlig avfallsstatistik. Naturvårdsverket arbetar
med att utveckla nya tekniska lösningar för att hantera uppgifter om avfall.
Naturvårdsverket har i uppdrag att föreslå ändringar som behövs för att
förbättra avfallsstatistiken (regeringsbeslut 2019-06-27 Regleringsbrev för
budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket, dnr M2019/01320/S).
NSR AB anser att det i kontrollplanen bör ingå en inventerings- och
hanteringsplan för massbalans och hantering av förorenade massor om de
överstiger en viss volym. Denna fråga ryms inte inom ramen för detta
lagstiftningsärende.
Bestämmelserna bör även omfatta annat än avfall
Som framhålls ovan är ett av syftena med kraven på kontrollplan att rivningar ska genomföras på ett sätt som ger förutsättning för återanvändning.
I exemplet i förarbetena till bestämmelserna i plan- och bygglagen som
nämns ovan återanvänds takstolarna och takpannorna av företaget vid en
om- och tillbyggnad av ett annat hus på orten. För att det ska vara möjligt
att identifiera material som inte blivit avfall och använda det på ett sätt
som innebär att det fyller den funktion som det ursprungligen var avsett
för krävs att det finns uppgifter även om material som inte blir avfall. För
att ansluta till terminologin i plan- och bygglagen bör kravet utformas som
ett krav på att identifiera de byggprodukter som kan återanvändas. Med
byggprodukt avses en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett
byggnadsverk (1 kap. 4 § plan- och bygglagen).
Ett krav på att lämna sådana uppgifter innebär ett genomförande av
kravet i avfallsdirektivet på att vidta åtgärder för att främja selektiv rivning
för att underlätta återanvändning (artikel 11.1 fjärde stycket). Det bidrar
även till genomförandet av kravet i direktivet på att minska avfallsgenerering i bygg- och rivningssektorn (artikel 9.1 f). Det bör därför krävas att
det i kontrollplanen anges vilka byggprodukter som kan återanvändas och
hur dessa ska tas om hand.
Kristinehamns kommun anser att bestämmelsen i plan- och bygglagen
om vilka uppgifter kontrollplanen ska innehålla bör innehålla skrivningar
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om att produkter i första hand ska omhändertas för återanvändning. Regeringen konstaterar att detta redan framgår av den s.k. avfallshierarkin i
miljöbalken (15 kap. 10 §) och därför inte behöver regleras i plan- och
bygglagen. Det är dock lämpligt att bestämmelsen om innehållet i kontrollplaner återspeglar avfallshierarkin genom att återanvändning nämns före
avfallshantering och att materialåtervinning nämns före avlägsnande och
säker hantering av farliga ämnen.
Bestämmelserna ska även omfatta byggåtgärder
Kontrollplanen är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd.
I plan- och bygglagen anges vilka uppgifter som ska finnas i planen.
Planen ska innehålla uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till (10 kap. 6 § 5). Den ska även innehålla uppgifter
om hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand (10 kap. 6 § 6). Vid
införandet av plan- och bygglagen ersattes det tidigare kravet på rivningsplan med ett krav på kontrollplan. I förarbetena till plan- och bygglagen
framgår inte om avsikten är att uppgifterna om hur farligt avfall och annat
avfall ska tas om hand ska finnas även vid en plan för kontroll av en byggåtgärd (prop. 2009/10:170).
En ändring bör göras som innebär att det framgår att samtliga punkter i
paragrafen gäller både vid bygg- och rivningsåtgärder. Detta innebär att
kraven i bestämmelsen gäller både vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och rivning.
Kontrollansvarig och tekniskt samråd
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Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvariga biträda byggherren
med att upprätta förslag till kontrollplan och, i fråga om rivningsåtgärder,
biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall (10 kap. 11 § 1).
I promemorian föreslås att bestämmelsen ändras så att det inte uttryckligen
anges att den kontrollansvariga ska biträda vid inventering av avfall. Boverket påtalar att det är möjligt för en kontrollansvarig att biträda med att
upprätta förslag till kontrollplan även om denne inte har biträtt vid inventeringen. Regeringen anser att den kontrollansvariga bör biträda vid identifieringen och att det därför bör anges i bestämmelsen att den kontrollansvariga ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som åtgärderna kan ge upphov till.
Enligt plan- och bygglagen ska man vid ett tekniskt samråd gå igenom
hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet
avser en rivningsåtgärd (10 kap. 19 § 3). Bestämmelsen bör ändras så att
genomgången avser hur identifieringen av avfall och återanvändbara
byggprodukter har gjorts.
Kristinehamns kommun anser att det tekniska samrådet bör innefatta en
beskrivning av hur avfallshanteringen i stort för verksamheten ska genomföras, med krav på hantering i enlighet med avfallshierarkin. Regeringen
delar Kristinehamns kommuns bedömning att det på det tekniska samrådet
bör framgå hur allt avfall ska tas om hand. Redan i dag gäller att man vid
det tekniska samrådet ska gå igenom byggherrens förslag till kontrollplan
(19 kap. 19 § 2 plan- och bygglagen). Enligt nuvarande bestämmelser ska
kontrollplanen innehålla uppgift om hur allt avfall ska tas om hand
(10 kap. 6 § 6 plan- och bygglagen). I promemorians lagförslag är det dock

inte tydligt att kontrollplanen även fortsättningsvis ska innehålla sådana
uppgifter, eftersom det föreslås att det ska anges hur avfallet tas om hand
”för att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande
och säker hantering av farliga ämnen”. Regeringen anser därför att det bör
förtydligas att det ska anges hur avfallet ska tas om hand, och särskilt hur
man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Regeringen konstaterar att de
grundläggande reglerna för hur avfall ska hanteras finns i miljöbalken,
inklusive kravet på den som behandlar avfall att se till att behandlingen
sker enligt avfallshierarkin (15 kap. 10 §).
Avgifter och tillsyn
Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslag till kontrollplan (10 kap. 18 § plan- och bygglagen). Den kontrollplan som ska
gälla för åtgärderna ska fastställas av byggnadsnämnden i startbeskedet
(10 kap. 24 § plan- och bygglagen).
När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett
slutsamråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt (10 kap. 30 § planoch bygglagen). På slutsamrådet ska bland annat gås igenom hur kontrollplanen har följts (10 kap. 32 § plan- och bygglagen). För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked ska byggherren visa att kontrollplanen har följts och att eventuella villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts (10 kap. 34 § plan- och bygglagen).
Byggnadsnämnden får ta ut avgifter som täcker kostnaderna för de åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för bland annat startbesked, slutbesked, beslut
om lov och tekniskt samråd och slutsamråd (12 kap. 8 § plan- och bygglagen). Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som
beslutas av kommunfullmäktige (12 kap. 10 § plan- och bygglagen). Regeringen bedömer att det finns möjlighet att ta ut avgift för tillkommande
kostnader med anledning av de krav som nu föreslås.
Kommunens miljönämnd och byggnadsnämnd delar redan i dag tillsynsansvaret för frågor om bygg- och rivningsavfall och förebyggande av
sådant avfall. Boverket påpekar att det är tveksamt om byggnadsnämnderna har kompetens för att hantera de tillkommande uppgifter som förslaget medför. Även Sveriges Byggindustrier, NCC AB och Peab AB pekar
på att det kan finnas behov av utbildningsinsatser för beslutsfattare och
handläggare hos de kommunala myndigheterna.
Regeringen konstaterar att kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder
som ska finnas i kommunen (3 kap. 4 § kommunallagen). Eftersom kommunerna bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut i olika kommuner. I många kommuner ansvarar samma nämnd för miljö och byggnadsfrågor. I andra kommuner ligger ansvaret för dessa frågor på olika
nämnder. Det kan då krävas samordning mellan nämnderna. Ansvaret för
de tillkommande frågorna kommer att fördelas olika beroende på hur
kommunerna har inrättat sina nämnder. För vissa kommuner kan det säkert
finnas anledning att förstärka kompetensen.
Som Malmö kommun framhåller krävs det också en effektiv plan- och
byggtillsyn i nära samarbete med miljöbalkstillsynen för att regleringen
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ska få genomslag. Tillsynsmyndigheterna har en mycket viktig roll och
tillsynen behövs för att säkerställa att syftet med bestämmelserna uppnås.
Förhållandet till miljöbalken
Plan- och bygglagen och miljöbalken gäller parallellt. Kontrollplanen
skapar förutsättningar för att olika material kan tas om hand var för sig på
ett ändamålsenligt sätt. Av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken
(2 kap.) framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att minska
mängden avfall och minska de negativa effekterna av avfall. I miljöbalken
anges att den som är ansvarig för avfallsbehandling ska beakta avfallshierarkin (15 kap. 10 §).
En ändring av kraven på kontrollplaner bör öka både förutsättningarna
för att förebygga avfall och möjligheterna att ta till vara resurserna i det
avfall som uppstår. Detta är även i linje med preciseringen Hållbar avfallshantering under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Förslagen om ändring i kraven på kontrollplaner skapar möjlighet att
öka andelen byggprodukter som återanvänds. Det skapar också möjlighet
att öka andelen bygg- och rivningsavfall som förbereds för återanvändning, materialåtervinns eller återvinns på annat sätt vilket bidrar till måluppfyllelse av dels målet om icke-farligt byggnads- och rivningsavfall i
avfallsdirektivet och dels etappmålet Ökad resurshushållning i byggsektorn i miljömålssystemet.

10

Avfallsförebyggande åtgärder

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter som innebär att kommuner blir
skyldiga att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
avstyrker förslaget och anser att uppgifter om avfallsförebyggande åtgärder bör kunna inhämtas på ett smidigare sätt.
Skälen för förslaget: Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet
har det gjorts ändringar som innebär att kraven på medlemsstaternas
avfallsförebyggande program blir mer omfattande (artikel 29 i avfallsdirektivet). Ändringarna innebär att de avfallsförebyggande programmen får
en mer central roll för en övergång till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Medlemsstaterna ska vid fastställande av avfallsförebyggande program beskriva bidragen till avfallsförebyggandet från de instrument och
åtgärder som förtecknas i den nya bilaga som införs med exempel på avfallsförebyggande åtgärder (artikel 29.2 och bilaga IV i avfallsdirektivet).
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har medlemsstaternas
skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering utökats
(artikel 9.1 i avfallsdirektivet). I skälen till direktivet om ändring av avfallsdirektivet framhålls att avfall till stor del kan förebyggas genom att
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främja en hållbar produktion och konsumtion. Medlemsstaterna bör vidta
åtgärder för att öka konsumenternas medvetenhet om detta och uppmuntra
dem att bidra aktivt till bättre resurseffektivitet. Som en av åtgärderna för
att minska avfallsgenerering bör medlemsstaterna inkludera kontinuerlig
kommunikation och utbildningsinitiativ för att öka medvetenheten om
frågor kring avfallsförebyggande och nedskräpning (skäl 30 i ändringsdirektivet).
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall ska de kommunala
avfallsplanerna innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera
det avfall som kommunen ansvarar för. För avfall som kommunen inte
ansvarar för ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder för att förebygga
och hantera detta avfall, i den utsträckning som kommunen kan påverka
detta.
En stor majoritet av kommunerna arbetar med avfallsförebyggande åtgärder i någon utsträckning. Information är en relativt vanlig åtgärd för att
förebygga avfall. För att förbättra genomförandet av avfallsdirektivet i
denna del bör det införas ett bemyndigande i miljöbalken för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
som innebär en skyldighet för kommunerna att lämna information om
avfallsförebyggande åtgärder. Bemyndigandet kan användas för att föreskriva om skyldighet för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder dels till en myndighet, dels till hushåll och verksamhetsutövare.
SKR anser att uppgifterna bör kunna inhämtas på ett smidigare sätt. SKR
anser att den möjlighet som finns att meddela föreskrifter om kommunala
avfallsplaner och sammanställning av dessa bör vara tillräcklig.
Uppgifterna i de kommunala avfallsplanerna ska ses över minst vart
fjärde år och uppdateras vid behov (80 § avfallsförordningen). I avfallsdirektivet anges att medlemsstaterna ska säkerställa att de avfallsförebyggande programmen utvärderas åtminstone vart sjätte år och ses över
vid behov (artikel 30). Uppgifter om kommunernas avfallsförebyggande
arbete kan behövas som underlag för det nationella avfallsförebyggande
programmet. Vid tidpunkten för arbetet med det nationella programmet
kan kommunerna ha beslutat om fler avfallsförebyggande åtgärder än de
som anges i den kommunala avfallsplanen. För att det ska finnas ett
aktuellt underlag bedömer regeringen att det finns behov av att kunna föreskriva om skyldighet för kommuner att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder.
Med stöd av bemyndigandet kan det även meddelas föreskrifter om
skyldighet för kommuner att lämna information till hushåll och verksamhetsutövare för att främja en hållbar produktion och konsumtion och öka
medvetenheten om betydelsen av avfallsförebyggande åtgärder.
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11

Kostnader som kommunerna får
finansiera genom renhållningsavgiften

Regeringens förslag: Kommunen ska få meddela föreskrifter om att
renhållningsavgift ska betalas för
– åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och
verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för
om avfallsförebyggande åtgärder, och
– åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och
sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för.
Renhållningsavgiften får täcka även nödvändiga kostnader för den
infrastruktur som behövs för avfallshantering.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. Promemorians förslag avviker från regeringens förslag genom att
bemyndigandet om avgifter för informationsåtgärder och åtgärder för att
underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter i promemorian är begränsat till åtgärder som avser hushåll. Promemorians förslag
innehåller även en upplysningsbestämmelse om att det finns särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall i lagen om allmänna vattentjänster.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot
det. Flera remissinstanser anser dock att bemyndigandet bör utvidgas i
förhållande till promemorians förslag.
Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Göteborgs
kommun, Tekniska verken i Linköping, VafabMiljö Kommunalförbund,
(Vafab), HSB och IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) anser att möjligheten till avgiftsfinansiering bör utvidgas i förhållande till promemorians
förslag genom att kopplas till sådant som kommunen har ansvar för eller
även omfatta t.ex. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera
verksamheter om avfallsförebyggande åtgärder och för åtgärder som
kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter från verksamheter. Göteborgs kommun framhåller att det
inte är tydligt om kommunerna får informera om förebyggande av avfall
som omfattas av producentansvar. IVL framhåller att det finns mycket att
göra kring avfallsförebyggande även i verksamheter. Kristinehamns kommun anser att kommunen även bör få meddela föreskrifter om att avgift
ska betalas för de åtgärder en kommun själv vidtar för att förbereda
produkter för återanvändning. SKR menar att tillägget om att avgiften får
täcka nödvändiga kostnader för infrastruktur är obehövligt eftersom det
följer av dagens reglering. SKR ställer sig även tveksamma till behovet av
och avsikten med förslaget om upplysningsbestämmelse som anger att
enskilda bestämmelser om hantering av avfall finns i lagen om allmänna
vattentjänster. Avgifterna enligt denna lag grundas på annat än ren avfallshantering.
Skälen för regeringens förslag: Enligt avfallsdirektivet ska kostnaderna för avfallshanteringen, i enlighet med principen om att förorenaren
betalar, belasta den ursprungliga avfallsproducenten, den nuvarande eller
de tidigare avfallsinnehavarna (artikel 14). Genom direktivet om ändring

av avfallsdirektivet har det gjorts ett tillägg som innebär att det anges att
kostnaderna för avfallshanteringen inbegriper nödvändig infrastruktur och
drift av den.
Miljöbalken innehåller ett bemyndigande för kommuner att meddela
föreskrifter om avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall (27 kap. 4 §). Det anges också att avgiften ska bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-,
kapital- och driftskostnader för renhållningen (27 kap. 5 § första stycket).
I promemorian föreslås att bestämmelsen ska ändras så att det uttryckligen
framgår att avgiften får täcka kostnaderna för nödvändig infrastruktur och
drift av denna. SKR anser att bestämmelsen redan i dag måste anses omfatta sådana kostnader. Regeringen bedömer dock att det förbättrar genomförandet av avfallsdirektivet att ange detta uttryckligen i bestämmelsen.
Kommunen har en viktig roll i arbetet med att minska mängden avfall.
Kommunens åtgärder för att förebygga avfall ska enligt miljöbalken beskrivas i kommunens avfallsplan (15 kap. 41 §). I avsnitt 9 föreslås att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela
föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om
avfallsförebyggande åtgärder. Ett motsvarande förslag har lämnats i betänkandet Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär
ekonomi (SOU 2017:22). I betänkandet föreslås även att kommunerna ska
få finansiera den verksamheten med renhållningsavgiften. Detsamma
föreslås när det gäller åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta
insamling och sortering av återanvändbara produkter i syfte att minska
hushållens mängd avfall (se vidare avsnitt 16.1 i betänkandet).
Många kommuner arbetar redan i dag med avfallsförebyggande åtgärder
i någon utsträckning. För att underlätta finansieringen av kommunernas
ansvar att förebygga avfall bör renhållningsavgiften kunna användas för
avfallsförebyggande åtgärder. Det kan handla om att informera om hur
avfall kan förebyggas. Åtgärder kan även vidtas för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter, t.ex. genom att kommunerna ger aktörer som organisationer och företag som är intresserade av att
samla in återanvändbara produkter tillgång till lämpliga platser för sådan
insamling.
Det är viktigt att kommunerna och kommunala bolag tar hänsyn till
andra aktörer när de vidtar avfallsförebyggande åtgärder, så att kommunens åtgärder inte innebär att en effektiv konkurrens snedvrids eller hämmar utvecklingen av ett kommersiellt utbud. I konkurrenslagen (2008:579)
finns bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
för att offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar
på samma konkurrensutsatta marknad.
Alternativet till att finansiera de avfallsförebyggande åtgärderna med
renhållningsavgiften är att kommunen i stället använder skattemedel. Det
som kan tala för en modell med skattefinansiering är att renhållningsavgiften i dag är begränsad till avfallshantering inom ramen för kommunens renhållningsansvar, dvs. ett tydligt avgränsat område.
Mot det talar att såväl EU:s som Sveriges policy på området prioriterar
avfallsförebyggande högre än andra åtgärder och i en omställning till
cirkulär ekonomi kommer det att bli allt svårare och mindre meningsfullt
att tydligt definiera vad som utgör avfallshantering. Om det är svårare för
kommunerna att finansiera de högst prioriterade, och samhällsekonomiskt
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mest effektiva, åtgärderna än åtgärder som innebär traditionell avfallshantering finns det en risk för att nuvarande beteenden och system konserveras.
Om renhållningsavgiften kan användas även för avfallsförebyggande
åtgärder skapar det bättre förutsättningar för att på ett mer enhetligt sätt
arbeta utifrån hela avfallshierarkin. I de kommuner där en viktbaserad
renhållningsavgift tillämpas kommer också hushållens andel av kostnaderna för de avfallsförebyggande åtgärderna att reflektera den mängd avfall
som respektive hushåll producerar, vilket är i linje med principen om att
förorenaren ska betala.
Kommunen bör därför ges möjlighet att avgiftsfinansiera de avfallsförebyggande åtgärderna. Det kommer dock inte att finnas några formella
hinder för kommunen att skattefinansiera de avfallsförebyggande
åtgärderna.
Göteborgs kommun, Tekniska verken i Linköping, Vafab, HSB och IVL
anser att möjligheten till finansiering via avgiften också bör omfatta verksamheter. SKR, HSB och Avfall Sverige anser att möjligheten till avgiftsfinansiering bör kopplas till det ansvar som kommunen har. Regeringen
delar denna bedömning. Möjligheten att finansiera åtgärder med avgift bör
inte begränsas till att endast avse information till hushåll och åtgärder för
att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter från
hushåll. Kommunen bör få meddela motsvarande föreskrifter om avgift
om åtgärder som kommunen vidtar i förhållande till verksamhetsutövare
som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §
miljöbalken.
Göteborgs kommun framhåller att det inte är tydligt om kommunerna
får informera om förebyggande av avfall som omfattas av producentansvar. Regeringen bedömer att kommunen bör ha möjlighet att generellt
informera om avfallsförebyggande åtgärder. Avfallsförebyggande åtgärder är åtgärder som vidtas innan ett ämne eller föremål har blivit avfall. En
avgränsning som innebär att kommunen endast ska ha möjlighet att
finansiera information om avfallsförebyggande åtgärder när det gäller
sådant som skulle omfattas av kommunens ansvar om det blir avfall är inte
ändamålsenlig. Detsamma gäller möjligheten att avgiftsfinansiera åtgärder
som vidtas för att underlätta insamling och sortering av produkter för återanvändning. Avgiften bör således även kunna avse information om förebyggande av avfall och avfallsförebyggande åtgärder avseende produkter
som omfattas av producentansvar.
Kristinehamns kommun anser att kommunen bör få meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för åtgärder som en kommun själv vidtar för att
förbereda produkter för återanvändning. Regeringen vill framhålla att om
kommunen har samlat in föremål som behöver förberedas för återvändning
är det ett återvinningsförfarande. Kommunen har möjlighet att meddela
föreskrifter om avgift för behandling som inkluderar återvinning (27 kap.
4 § miljöbalken).
I promemorian föreslås att det införs en upplysningsbestämmelse om att
det finns särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall i lagen
om allmänna vattentjänster. SKR är tveksamma till behovet av en sådan
upplysningsbestämmelse. I avsnitt 6.4 föreslås ändringar i bestämmelsen
om kommunens ansvar i förhållande till det förslag som finns i promemorian. Regeringen föreslår att kommunens ansvar för avfall från enskilda
avloppsanläggningar tydliggörs på ett sätt som innebär att avgränsningen

mot kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster förtydligas. Mot bakgrund av dessa ändringar bedömer regeringen att det inte
behövs någon upplysningsbestämmelse.
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Bemyndiganden om förpackningar och
förpackningsavfall

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter om att den som driver ett insamlingssystem dels ska lämna information till producenter och avfallsproducenter om återanvändning, utsortering, insamling och behandling,
dels ska vidta åtgärder för att främja återanvändning.
Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter som innebär att producenter blir
skyldiga att omfattas av ett insamlingssystem för återvinning ska ändras
så att det avser ett insamlingssystem för behandling eller återanvändning.
Regeringen eller den myndighet om regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver ett system för
återanvändning av förpackningar att anmäla detta.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot
det.
Skälen för regeringens förslag: Genom direktivet om ändring av förpackningsdirektivet har det införts krav på att medlemsstaterna ska vidta
åtgärder för att främja en ökning av andelen återanvändbara förpackningar
som släpps ut på marknaden samt främja system för en miljövänlig återanvändning av förpackningar i överensstämmelse med fördraget, utan att
det äventyrar livsmedelshygien eller konsumentsäkerhet (artikel 5.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december
1994 om förpackningar och förpackningsavfall [förpackningsdirektivet]).
I skälen till ändringsdirektivet anges att förebyggande av avfall är det
effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från avfall. Det är därför viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att uppmuntra en ökning av andelen återanvändbara förpackningar som släppts ut på marknaden och återanvändning av förpackningar (skäl 4).
Genom ändringsdirektivet har kraven på medlemsstaterna att förebygga
förpackningsavfall utökats. Förebyggande åtgärder kan bestå av incitament genom system för utökat producentansvar i syfte att minimera förpackningarnas miljöpåverkan, eller liknande insatser vilka vid behov kan
antas i samråd med ekonomiska aktörer samt konsument- och miljöorganisationer (artikel 4.1 i förpackningsdirektivet).
Det bör införas ett krav på att den som driver ett insamlingssystem ska
informera användare av förpackningar om fördelarna med en ökad återanvändning av förpackningar. Information till hushållen om fördelarna med
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ökad återanvändning av förpackningar är en åtgärd som bör kunna bidra
till att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall. En medvetenhet hos
hushållen om dessa fördelar kan skapa en ökad efterfrågan på återanvändbara förpackningar och främja en ökning av andelen återanvändbara
förpackningar som släpps ut på marknaden. Det bör även införas krav på
att den som driver ett insamlingssystem ska verka för att de producenter
som låter förpackningar omfattas av systemet ökar andelen återanvändbara
förpackningar som släpps på marknaden. Informationen till användarna
kan utformas på olika sätt och det är upp till den som driver ett insamlingssystem att utforma informationen på lämpligt sätt, t.ex. i form av kampanjer eller utbildningar. Det finns också olika sätt att verka för att öka andelen
återanvändbara förpackningar som släpps på marknaden. Regeringen anser
att sådana krav lämpligen införs på lägre nivå än lag.
Det finns inget bemyndigande i miljöbalken som kan användas för att
införa föreskrifter av det slag som nämns ovan. Det bör därför införas en
bestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som driver ett insamlingssystem ska lämna information till producenter och avfallsproducenter om
återanvändning, utsortering, insamling och återvinning samt om att den
som driver ett insamlingssystem ska vidta åtgärder för att främja återanvändning.
Bemyndigandet i miljöbalken för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för producenter gäller i dag skyldighet att se till att produkter omfattas av ett insamlingssystem för återvinning eller återanvändning (15 kap. 15 § 1). Eftersom en del av det avfall som tas emot av insamlingssystemen behöver
bortskaffas så bör bemyndigandet gälla insamlingssystem för behandling
eller återanvändning.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå nya etappmål
för avfallshantering och förebyggande av avfall. I uppdraget ingår bland
annat att föreslå etappmål för återanvändning av förpackningar.
Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/665 av den
17 april 2019 om ändring av beslut 2005/270/EG om fastställande av
tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall har det införts
en definition av system för återanvändning av förpackningar och bestämmelser om hur förpackningar som återanvänts som en del av ett system för
återanvändbara förpackningar kan beaktas för uppnåendet av en justerad
nivå för förpackningsdirektivets materialåtervinningsmål (artikel 2 g och 6a
i beslut 2005/270/EG). För att uppfylla rapporteringskraven behöver det
finnas uppgifter om vilka aktörer som yrkesmässigt driver ett system för
återanvändning av förpackningar. En anmälningsskyldighet för att åstadkomma detta bör införas på lägre nivå än lag. För att möjliggöra det bör
det i miljöbalken införas ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver ett system för återanvändning av förpackningar
att anmäla detta.
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13

Bemyndigande om rapportering

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet eller kommun
som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet
att dokumentera och lämna uppgifter om avfall, om avfallshantering
och om avfallsförebyggande åtgärder.
Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inget att invända mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts ett krav på att medlemsstaterna ska övervaka
och bedöma genomförandet av de avfallsförebyggande åtgärderna (artikel
9.3 i avfallsdirektivet). Det har även införts ett krav på att medlemsstaterna
varje år ska rapportera uppgifter om genomförandet av bestämmelserna i
direktivet om återanvändning och om åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall (artikel 37.3). Direktivet innehåller även krav på att lämna
uppgifter om avfall och avfallshantering (artikel 37).
I skälen till direktivet om ändring av förpackningsdirektivet framhålls
att förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från avfall. Det är därför viktigt
att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att uppmuntra en ökning
av andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden och
återanvändning av förpackningar (skäl 4). Genom ändringsdirektivet har
det införts krav på att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja en
ökning av andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden (artikel 5 i förpackningsdirektivet). Det har också införts krav på att
medlemsstaterna ska rapportera uppgifter om återanvändbara förpackningar till kommissionen (artikel 12.3a i förpackningsdirektivet). Förpackningsdirektivet innehåller även krav på att lämna uppgifter om avfall och
avfallshantering (artikel 12 i förpackningsdirektivet och kommissionens
beslut 2005/270/EG).
För att Sverige ska kunna rapportera till kommissionen i enlighet med
kraven i direktiven behöver det införas bestämmelser om skyldighet att
dokumentera och lämna uppgifter. Sådana bestämmelser, liksom eventuella bestämmelser om undantag från rapporteringsskyldigheten kan införas på lägre nivå än lag. Regeringen bör också kunna ge en myndighet
eller kommuner rätt att meddela sådana föreskrifter. Det bör därför införas
en bestämmelse om att regeringen eller den myndighet eller kommun som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att dokumentera och lämna uppgifter om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder.
I promemorian föreslås att ett sådant bemyndigande införs i miljöbalkens bestämmelse om bemyndigande att meddela föreskrifter om hur
avfall ska hanteras (15 kap. 39 §). Det skulle innebära en överlappning
med bemyndigandet i miljöbalken som gäller föreskrifter om att den som
i yrkesmässig verksamhet producerar avfall ska lämna uppgift till kommunen (15 kap. 31 §), som skulle bli obehövligt. Regeringen bedömer att
det är lämpligare att det nya bemyndigandet om skyldighet att dokumentera och lämna uppgifter om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder ersätter det senare bemyndigandet.
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14

Sekretess

14.1

Nytt krav på elektroniskt register i
avfallsdirektivet

Avfallsdirektivet innebär ett krav på spårbarhet av farligt avfall
Enligt avfallsdirektivet ska spårbarhet säkerställas för allt farligt avfall
som uppkommer inom en medlemsstat, dvs. det finns inte något nedre
tröskelvärde för hur mycket avfall som genereras eller för storleken på en
verksamhet för att kravet på spårbarhet ska gälla (artikel 17).
För att uppfylla kraven på spårbarhet i avfallsdirektivet gäller i dag en
anteckningsskyldighet enligt avfallsförordningen (55–58 §§). Anteckningsskyldigheten gäller för alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppkommer och för de som hanterar farligt avfall. I stort sett alla verksamheter som har för avsikt att samla in, återvinna eller bortskaffa farligt
avfall måste antingen ha tillstånd eller ha gjort en anmälan enligt miljöprövningsförordningen. Alla verksamheter som tar emot och behandlar avfall måste också föra anteckningar.
Regeringen har konstaterat att anteckningsskyldigheten inte är tillräcklig för att säkerställa det krav på spårbarhet av farligt avfall som avfallsdirektivet ställer upp (jfr Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2018).
Avfallsdirektivet förutsätter ett elektroniskt avfallsregister
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts en skyldighet för medlemsstaterna att inrätta ett elektroniskt register eller samordnade register över uppgifter om farligt avfall och behandling av ickefarligt avfall (artikel 35 i avfallsdirektivet). Ett sådant register ska vara
infört senast den 5 juli 2020. Avsikten med registret är att det ska kunna
användas som ett verktyg för att uppfylla direktivets krav på spårbarhet.
Vilka uppgifter ska behandlas i registret?
I avfallsdirektivet anges att de som behandlar avfall, producenter av farligt
avfall och verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall eller agerar som handlare och mäklare av farligt avfall
ska föra ett register i tidsföljd. Registret ska omfatta uppgifter om avfallets
mängd, typ och ursprung, samt mängden produkter och material som är ett
resultat av förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller andra återvinningsförfaranden. Registret ska också i relevanta fall omfatta
uppgifter om destination, insamlingsfrekvens, transportsätt och behandlingsmetod.
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14.2

Avfallsregistret

Ett nytt avfallsregister bör inrättas
I Sverige finns ännu inte något elektroniskt register för avfall som uppfyller kraven i avfallsdirektivet. Avsikten är dock att Naturvårdsverket ska
tillhandahålla en digital lösning för spårbarhet för farligt avfall som uppfyller avfallsdirektivets krav på elektroniskt register. Naturvårdsverket har
i rapporten Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik
och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall (dnr M2019/01642),
som lämnades till regeringen den 5 september 2019, lämnat förslag till hur
avfallsregistret skulle kunna regleras. Redovisningen nedan utgår från
Naturvårdsverkets förslag.
Naturvårdsverket föreslår i redovisningen att myndigheten ska inrätta ett
avfallsregister som ska innehålla en stor mängd samlad information innefattande uppgifter om farligt avfall och behandling av icke-farligt avfall.
Registret kommer även att innehålla uppgifter om enskilda verksamhetsutövare som hanterar sådant avfall. På sikt är tanken att registret även ska
innehålla uppgifter om annat avfall. Naturvårdsverkets förslag syftar till
att Sverige ska uppfylla avfallsdirektivets krav på ett elektroniskt register.
Vilka verksamhetsutövare kommer omfattas av skyldigheten att lämna
information i registret?
Enligt Naturvårdsverkets förslag ska skyldigheten att lämna uppgifter i
avfallsregistret omfatta de som producerar och i övrigt hanterar farligt
avfall samt de som i yrkesmässig verksamhet behandlar icke-farligt avfall.
Detta motsvarar de krav som finns i avfallsdirektivet (artikel 35).
Skyldigheten att lämna uppgifter i avfallsregistret enligt Naturvårdsverkets förslag omfattar cirka en miljon verksamheter. De flesta av dessa
verksamheter är producenter av farligt avfall. Termen avfallsproducent är
avsett att tolkas brett. En avfallsproducent kan exempelvis vara en liten
butik som byter lysrör i lokalen och behöver göra sig av med de kasserade
lysrören. Ett annat exempel på en avfallsproducent är exempelvis ett
oljeraffinaderi som producerar farligt avfall som består av oljehaltiga
syror. Rapporteringsskyldigheten kommer att omfatta de som samlar in
eller transporterar farligt avfall. Även statliga myndigheter som producerar
eller på annat sätt hanterar farligt avfall eller behandlar icke-farligt avfall
kommer att omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter.
Vilka myndigheter ska använda uppgifterna i avfallsregistret?
Uppgifterna i avfallsregistret ska i första hand användas av de lokala och
regionala myndigheter som bedriver tillsyn över hanteringen av farligt avfall. Tillsyn över de verksamheter som hanterar farligt avfall bedrivs i
första hand av kommunerna, men viss tillsyn utövas även av länsstyrelserna. Uppgifterna i avfallsregistret ska också användas av Naturvårdsverket för framtagande av statistik och rapportering till EU. Naturvårdsverket
är också tillsynsmyndighet för gränsöverskridande transporter och vissa producentansvar. Sammantaget ska uppgifterna användas av över 300 myndigheter.
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Vilken information ska lämnas till avfallsregistret?
Den information som ska lämnas till avfallsregistret är i huvudsak information om farligt avfall, inklusive hur avfallet hanteras och av vem. De
som yrkesmässigt behandlar avfall ska även lämna uppgifter om behandling av icke-farligt avfall.
Frågan är då vad som avses med farligt avfall. För att kunna skilja på
olika typer av avfall finns det i bilaga 4 till avfallsförordningen en förteckning över de olika avfallstyperna. Den detaljerade avfallskatalogen
används för statistik och för att skilja ut vad som är farligt avfall. Avfallsförteckningen baserar sig på kommissionens beslut 2000/532/EG, som
uppdateras efter nya beslut från kommissionen. Farligt avfall är farligt
därför att det har farliga egenskaper som t.ex. att avfallet är explosivt,
oxiderande, brandfarligt, irriterande, frätande, smittförande eller giftigt för
människa eller miljö.
Vissa typer av farligt avfall undantas från avfallsdirektivets tillämpningsområde. Detta gäller exempelvis radioaktivt avfall och utrangerade
explosiva varor. Uppgifter om sådant avfall ska inte lämnas till avfallsregistret.
Vissa uppgifter kommer inte att lämnas till avfallsregistret
Vissa typer av särskilt känsliga uppgifter kommer emellertid inte att lämnas elektroniskt till avfallsregistret.
Uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska inte behandlas i avfallsregistret. Uppgifter som rör
verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret ska inte
heller lämnas i avfallsregistret. I stället ska dessa uppgifter lämnas på det
sätt som tillsynsmyndigheten anvisar. Bestämmelser om undantag från
rapporteringsskyldigheten kommer att föras in i förordning och myndighetsföreskrifter.

14.3

Nya metoder ska användas för hantering av
information om avfall

Uppgifterna blir allmänna handlingar
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Naturvårdsverkets förslag innebär en stor förändring i hur information om
avfall ska lämnas, hanteras och förvaras. En mängd uppgifter som i dag
inte finns hos tillsynsmyndigheterna kommer att samlas in och hanteras av
olika myndigheter.
En stor del av de uppgifter som föreslås hanteras i avfallsregistret finns
i dag hos verksamhetsutövarna eller hos olika tillsynsmyndigheter. De
aktörer som kommer att omfattas av kravet på att lämna uppgifter till det
elektroniska registret är i dag enligt avfallsförordningen skyldiga att föra
anteckningar med uppgifter som i huvudsak motsvarar de uppgifter som
ska rapporteras in i det elektroniska registret (54–59 §§). I dag är den som
har fört anteckningar skyldig att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att ta
del av innehållet i anteckningar först om myndigheten begär det (59 §
avfallsförordningen).

De uppgifter som i dag finns antecknade kommer att lämnas av verksamhetsutövarna till avfallsregistret. Det innebär att en mängd uppgifter
kommer att samlas in som tidigare inte funnits hos myndigheterna. Dessa
uppgifter kommer att vara allmänna handlingar.
Myndigheterna kommer att få kännedom om fler verksamhetsutövare
Majoriteten av producenterna av farligt avfall är varken tillstånds- eller
anmälningspliktiga verksamheter och tillsynsmyndigheterna har därför
inte samlad information om vilka dessa verksamhetsutövare är.
De verksamhetsutövare som behandlar farligt avfall bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Den som är handlare eller mäklare av farligt avfall bedriver
verksamhet som är anmälningspliktig enligt avfallsförordningen. Tillsynsmyndigheten har därför information om vilka dessa verksamhetsutövare
är och om deras verksamhet. Även de flesta transportörer av farligt avfall
är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt avfallsförordningen och uppgifter om dessa verksamheter finns därför också hos tillsynsmyndigheten.
Enligt Naturvårdsverkets förslag ska uppgifter om verksamhetsutövare
och transporter lämnas till avfallsregistret. Detta är till stor del information
som inte tidigare funnits hos myndigheterna. Dessa uppgifter kommer att
vara allmänna handlingar.
Hos vilka myndigheter kommer uppgifterna att förvaras?
Uppgifterna i avfallsregistret ska enligt Naturvårdsverkets förslag förvaras
hos Naturvårdsverket som ska upprätta och tillhandahålla en digital
lösning och föra avfallsregistret. Tillsynsmyndigheterna kommer att
hämta uppgifter ur avfallsregistret. Detta innebär att vissa uppgifter
kommer att förvaras även hos dessa myndigheter. Uppgifterna kan även
komma att förvaras hos vissa andra myndigheter som behöver tillgång till
uppgifterna för sin verksamhet. Bestämmelserna om rätten att ta del av
allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen är därmed tillämpliga. Frågan är då vilka sekretessbestämmelser som kan aktualiseras hos
de olika myndigheter som hanterar uppgifterna.

14.4

Tillämpliga sekretessbestämmelser

En del av de uppgifter som i dag hanteras av tillsynsmyndigheterna och
Naturvårdsverket är sekretessreglerade. Vissa av de tillkommande uppgifter som enligt Naturvårdsverkets förslag ska hanteras i avfallsregistret
skulle också kunna omfattas av gällande sekretessbestämmelser. Nedan
redogörs för vilka bestämmelser om sekretess som är tillämpliga.
Försvarssekretess
Vissa uppgifter om farligt avfall omfattas av försvarssekretess (15 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen). Sekretess gäller för uppgift som rör
verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan
antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets
säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt lagen (1971:1078) om
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försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen. Försvarssekretessen gäller hos alla
myndigheter.
Även uppgifter som var och en inte omfattas av sekretess kan på en
aggregerad nivå omfattas av försvarssekretess.
Sekretess för vissa uppgifter om farligt gods
Farligt avfall är ofta farligt gods. Farligt gods som transporteras omfattas
av lagen (2006:263) om farligt gods. I offentlighets- och sekretesslagen
finns en bestämmelse om sekretess för skyddsåtgärder för transport av farligt gods. Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet
med åtgärden motverkas om uppgiften röjs (18 kap. 8 § 6).
Förundersökningssekretess
Uppgifter ur avfallsregistret kan också komma att användas i ärenden som
rör utredning av brott. Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av
tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs (18 kap.
1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen).
Formuleringen "uppgift som hänför sig till" innebär att sekretessen följer
med uppgiften även om den överlämnas till en annan myndighet. Sekretessen gäller också i annan verksamhet hos en myndighet som biträder
bland annat åklagar- eller polismyndighet med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott (18 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Till
följd av den bestämmelsen kan sekretess upprätthållas för t.ex. en myndighets utredning till grund för en åtalsanmälan enligt miljöbalken (26 kap. 2 §).
Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden som
förekommer i bland annat en förundersökning eller i övrigt i brottsförebyggande eller brottsbekämpande verksamhet hos bland annat polis eller
åklagare omfattas av sekretess (35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Sekretess enligt denna bestämmelse gäller som huvudregel om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider skada eller men. När en åklagare väcker åtal i
domstol upphör i regel sekretessen för det utredningsmaterial som ingår i
förundersökningsprotokollet (se prop. 2010/11:116 s. 86).
Statistiksekretess
Sekretess gäller i Naturvårdsverkets statistikverksamhet. Sekretess gäller
i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av
statistik för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen). Med särskild verksamhet avses verksamhet som är skild från annan verksamhet hos myndigheten. Utmärkande är att verksamheten är organiserad som en egen enhet
eller liknande (prop. 1979/80:2 del A s. 263). Vid bedömningen av frågan
om en särskild verksamhet avser framställning av statistik måste en helhetsbedömning göras av verksamheten. Om den särskilda verksamhetens
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huvudsakliga syfte är att framställa statistik är bestämmelserna om statistiksekretess tillämpliga.
Tillsynssekretess
När det gäller uppgifter om avfall som enligt Naturvårdsverkets förslag
ska rapporteras in till avfallsregistret kan tillsynssekretess aktualiseras hos
länsstyrelserna och i vissa fall även hos Naturvårdsverket och kommunerna för uppgift om affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgift röjs (30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen jämte 9 § offentlighets- och sekretessförordningen [2009:641]
och punkt 40 i bilagan till förordningen och 30 kap. 27 § offentlighets- och
sekretesslagen). Bestämmelserna är utformade med ett rakt skaderekvisit,
vilket innebär en presumtion för offentlighet. Sekretessen kan bara tillämpas av den myndighet i vars tillsyns- eller prövningsverksamhet uppgifterna förekommer (30 kap. 23 och 27 §§ offentlighets- och sekretesslagen).
En begränsad del av uppgifter om farligt avfall omfattas av sekretess
Sammanfattningsvis gäller sekretess i begränsad omfattning hos de myndigheter som i dag hanterar uppgifter om farligt avfall och för uppgifter
som rör de verksamhetsutövare som hanterar avfall. Mot bakgrund av att
en stor mängd nya uppgifter ska samlas in bör det övervägas om det finns
behov av nya sekretessbestämmelser.

14.5

En ny sekretessbestämmelse till skydd för
intresset att förebygga brott

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla för uppgifter som hänför sig
till avfallsregistret, om det kan antas att farligt avfall kan komma till
brottslig användning om uppgiften röjs.
För uppgifter i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tio år.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Kristinehamns kommun anser att bestämmelsen
bör utformas på sådant sätt att sekretess ska gälla även för uppgifter som
hänför sig till avfallsregistret om det kan antas att information om farligt
avfall kan komma till brottslig användning.
Skälen för regeringens förslag
Det finns behov av en ny sekretessbestämmelse
Enligt Naturvårdsverkets förslag ska en stor mängd uppgifter om farligt
avfall och om verksamhetsutövare som producerar och på annat sätt hanterar sådant avfall samlas in och förvaras elektroniskt hos Naturvårdsverket. Detta betyder att en stor mängd uppgifter kommer att bli allmänna
handlingar som tidigare inte varit det. Endast en begränsad del av de uppgifter som är avsedda att behandlas i avfallsregistret omfattas av befintlig
sekretessreglering.
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Uppgifter om farligt avfall kan vara intressanta för personer som vill
förbereda eller begå antagonistiska handlingar med farligt avfall och använda farligt avfall för olika brottsliga ändamål, såsom terroristhandlingar
eller miljöförstöring. Det kan t.ex. röra sig om avfall med explosiva eller
smittförande egenskaper. Med information om exempelvis transporter av
farligt avfall kan den som har för avsikt att begå terrorattentat få förmåga
att orsaka synnerligen allvarliga skador på både liv och egendom. Vissa
uppgifter i registret skulle också kunna komma att användas av främmande
makt för att kartlägga typen, mängden och lokaliseringen av det farliga
avfallet. Det kan också röra sig om en kartläggning av en stor mängd
aggregerade uppgifter som sammantaget visar hur farligt avfall hanteras i
Sverige. Intresse för denna typ av uppgifter kan finnas även om de inte
direkt rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan
förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret och
därför inte omfattas av försvarssekretess.
Majoriteten av de uppgifter som kommer att hanteras i avfallsregistret
är dock inte sådana att de kan leda till att farligt avfall kan komma till
brottslig användning. För de flesta uppgifter finns därmed inte något behov
av sekretess. Skyddsintresset för sådana uppgifter som hanteras i avfallsregistret och som kan komma till brottslig användning är dock högt med
beaktande av den skada som typiskt sätt kan uppkomma vid aktuella brott.
Frågor om avfall berör alla medborgare och verksamheter i Sverige och
det föreligger generellt ett stort insynsintresse för frågor om miljö. Allmänheten har därför ett intresse av att få tillgång till information som rör
avfall och avfallshantering.
Allmänheten har redan i dag möjlighet att få insyn i de verksamheter
som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Tillstånden och övriga
handlingar som rör en myndighetens handläggning av tillstånd- och anmälningspliktiga åtgärder är allmänna handlingar och omfattas som
huvudregel inte av sekretess.
Naturvårdsverket är statistikmyndighet för avfall och publicerar löpande
statistik om avfallsgenerering samt behandling. Denna statistik är allmänt
tillgänglig.
Det kan därmed konstateras att befintlig reglering ger allmänheten
tillgång till den information där störst insynsintresse finns. Detta intresse
kommer vara tillgodosett även om en sekretessreglering rörande vissa uppgifter i avfallsregistret införs. Intresset av att förebygga brott genom ett
sekretesskydd för uppgifter som hänför sig till farligt avfall måste generellt
anses väga mycket tungt. Vid en intresseavvägning mellan sekretess- och
insynsintresset väger skälen för sekretess betydligt tyngre än intresset av
insyn. Den sekretess som följer av befintlig sekretessreglering är inte tillräcklig för att skydda dessa uppgifter. Genom förslaget att införa ett avfallsregister blir en stor mängd uppgifter kommer att bli allmänna handlingar som tidigare inte varit det. Det är därför nödvändigt att utvidga sekretesskyddet genom att införa en regel om sekretess för uppgifter som
hänför sig till avfallsregistret trots att det innebär att sekretess införs på ett
område där sekretess tidigare inte har gällt.
En sådan bestämmelse bör placeras i 18 kap. offentlighets- och sekretesslagen.
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Sekretessens föremål, räckvidd och styrka
Sekretessen bör skydda vissa av de uppgifter som lämnas till avfallsregistret av verksamhetsutövarna. De uppgifter som behöver kunna sekretessbeläggas är uppgifter som kan ge information om farligt avfall som kan
användas i brottslig verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter
om vissa särskilt farliga material som kan användas för produktion av
sprängämnesprekursorer. Andra uppgifter som bör kunna skyddas kan
exempelvis röra vissa pågående avfallstransporter av vissa avfallstyper,
transportvägar, frekvensen av transporter, och information om hur länge
ett farligt avfall finns på en viss behandlingsanläggning. Eftersom sekretessen bör skydda inte bara uppgifter om det farliga avfallet, utan även
andra uppgifter som kan medföra att obehöriga kan komma över det farliga
avfallet, bör sekretess kunna gälla inte bara för uppgift om farligt avfall
utan för alla uppgifter i avfallsregistret.
Kristinehamns kommun anser att bestämmelsen bör utvidgas så att även
information som kan komma till brottslig användning omfattas. Regeringen konstaterar att det är svårt att förutse en situation där informationen om
det farliga avfallet i sig kan komma till brottslig användning. Det saknas
därför skäl att utvidga bestämmelsen på det sätt som Kristinehamns
kommun föreslår.
Verksamhetsutövarna kommer att vara skyldiga att lämna uppgifter till
avfallsregistret. De flesta uppgifter som lämnas i avfallsregistret är inte
sådana att de kan användas för brottslig verksamhet. Intresset av insyn för
dessa uppgifter är som anges ovan starkt. Sekretessbestämmelser till skydd
för det allmännas verksamhet utformas typiskt sett med raka skaderekvisit,
dvs. presumtionen är att sådana uppgifter är offentliga. Regeringen anser
att vid en avvägning mellan intresset av insyn och intresset av skyddet för
det allmänna ska skaderekvisitet utformas som ett rakt skaderekvisit, dvs.
en presumtion för att uppgifterna är offentliga.
Enligt förslaget kommer tillsynsmyndigheterna att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Det finns dock även ett antal andra myndigheter
som exempelvis Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket
och Kustbevakningen som behöver kunna använda uppgifterna i avfallsregistret i sin verksamhet. Uppgifterna kommer att vara lika skyddsvärda
när de förekommer i dessa verksamheter som hos Naturvårdsverket. Det
finns inga primära sekretessbestämmelser för uppgifterna hos dessa
myndigheter. Någon bestämmelse om överföring av sekretess är inte heller
tillämplig. Den nya sekretessbestämmelsen bör därför konstrueras så att
den gäller ”för uppgift som hänför sig till” nu aktuell verksamhet hos
Naturvårdsverket. En sådan lydelse innebär att sekretessen följer med uppgiften när den lämnas vidare till en annan myndighet (jfr prop. 1979/80:2
del A s. 138 och 148 och RÅ 2002 ref. 103). Bestämmelsen utgör därmed
en primär sekretessbestämmelse hos alla de myndigheter som har uppgiften.
Sekretess bör inte gälla längre än tio år
Hur lång tid uppgifter i allmänna handlingar ska skyddas av sekretess
varierar beroende på vilket skyddsintresse som har föranlett sekretessen.
Den föreslagna sekretessbestämmelsen gäller till skydd för allmänna intressen. För flertalet av de uppgifter som förekommer i avfallsregistret
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saknas skäl för en lång sekretesstid. Det rör exempelvis uppgifter om hur
det farliga avfallet transporterats, med vilken frekvens avfallet transporteras och vilken typ av avfall det rör sig om. Med hänsyn till att en begränsning av offentligheten inte bör gälla längre än nödvändigt bör en sekretesstid om högst tio år vara tillräcklig för att uppnå syftet med sekretessbestämmelsen. En sekretessprövning inom dessa tio år kan mycket väl resultera i bedömningen att uppgifter kan lämnas ut. Sekretesstidens längd är
en bortre gräns, efter vilken uppgifterna alltid kan lämnas ut.

14.6

En ny sekretessbestämmelse till skydd för en
enskilds affärs- eller driftförhållanden

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla i en verksamhet som avser
förande av eller uttag ur avfallsregistret för uppgift om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs.
För uppgifter i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tjugo år.
Promemorians förslag överensstämmer i allt väsentligt med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inget att invända mot
förslaget. Kammarrätten i Sundsvall påpekar att det i offentlighets- och
sekretesslagen finns ett antal bestämmelser om sekretess i verksamheter
som avser förande av register. Dessa bestämmelser innehåller konsekvent
formuleringen ”förande av eller uttag ur” aktuellt register. Kammarrätten
förespråkar därför att den nya bestämmelsen utformas i linje med motsvarande befintliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, dvs. att
ordet och byts ut mot eller.
Skälen för regeringens förslag
Det finns behov av en ny sekretessbestämmelse
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Enligt Naturvårdsverkets förslag kommer en stor mängd uppgifter om
verksamhetsutövare som hanterar avfall att samlas elektroniskt hos Naturvårdsverket. Dessa uppgifter rör till viss del uppgifter om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden. Det kan t.ex. handla om uppgifter om vilka
transportörer en avfallsproducent har avtal med eller uppgifter om vilken
mängd avfall en verksamhet producerar.
Hos de operativa tillsynsmyndigheterna omfattas dessa uppgifter av tillsynssekretessen. Hos tillsynsmyndigheterna aktualiseras tillsynssekretess
bland annat för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden
(30 kap. 23 § jämte 9 § offentlighets- och sekretessförordningen och punkt
40 i bilagan till denna förordning, samt 30 kap. 27 § offentlighets- och
sekretesslagen). I Naturvårdsverkets verksamhet för hantering av avfallsregistret och rapportering till EU saknas dock bestämmelser om sekretess
till skydd för enskild. Det finns därför ett behov av en ny sekretessbestämmelse om skydd för uppgift om verksamhetsutövares affärs- eller driftförhållanden för de uppgifter som lämnas till avfallsregistret. På detta sätt kan
motsvarande sekretesskydd uppnås hos den myndighet som för avfalls-

registret som hos de tillsynsmyndigheter som bedriver den operativa
tillsynen.
Bestämmelsen bör placeras i 31 kap. offentlighets- och sekretesslagen.
Sekretessens föremål, räckvidd och styrka
Ett flertal av de uppgifter som verksamhetsutövarna ska lämna till avfallsregistret omfattas av uttrycket affärs- eller driftförhållande enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Som Kammarrätten i Sundsvall påpekar bör bestämmelsen utformas på
samma sätt som liknande bestämmelser om register i offentlighets- och
sekretesslagen. Sekretessen bör därför omfatta verksamhet som avser
förande av eller uttag ur avfallsregistret Naturvårdsverket kommer att föra
avfallsregistret och sekretess kommer därmed att gälla i myndighetens
verksamhet.
Vid bedömningen av vilket skaderekvisit som bör gälla måste en lämplig
avvägning göras mellan å ena sidan de enskilda personernas intresse av att
få ett skydd för uppgifter om sina affärs- och driftförhållanden, och å andra
sidan intresset av att tillgodose behovet av insyn och kontroll av myndigheternas handlade. Uppgifter om hantering av farligt avfall är av den
karaktären att intresset av insyn i ärendena många gånger är framträdande.
En avvägning mellan sekretessintresset och intresset av insyn i myndighetens verksamhet innebär att sekretessbestämmelsen ska innehålla ett
rakt skaderekvisit, dvs. en presumtion för att uppgifterna är offentliga.
Sekretesstid
Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller som huvudregel en sekretesstid om maximalt tjugo år för ekonomiska förhållanden. Det saknas
generellt skäl för en länge sekretesstid.
Den föreslagna bestämmelsen kommer att träffa uppgifter om enskildas
affärs- eller driftförhållanden. En sekretesstid om tjugo år är väl anpassad
med hänsyn till vilka uppgifter sekretessen är avsedd att skydda. För uppgift i en allmän handling bör sekretessen därmed gälla i högst tjugo år.
Detta motsvarar också den tid för vilken sekretess gäller för uppgifter om
enskildas affärs- eller driftförhållande enligt bestämmelserna om tillsynssekretess (30 kap. 23 och 27 §§ offentlighets- och sekretesslagen).
Behov av sekretessbrytande bestämmelser
Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen). På motsvarande sätt krävs en särskild föreskrift
i lag eller förordning för att en uppgift för vilken sekretess gäller enligt
offentlighets- och sekretesslagen ska få röjas för en utländsk myndighet
eller en mellanfolklig organisation (8 kap. 3 § 1 offentlighets- och sekretesslagen). Naturvårdsverket och andra tillsynsmyndigheter kommer att
behöva lämna vissa uppgifter till de myndigheter som bedriver tillsyn över
verksamhetsutövarna och till kommissionen vid rapportering enligt
avfallsdirektivet. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet kan införas på
förordningsnivå.
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14.7

Sekretessen efter att en uppgift lämnas till en
annan myndighet

Om en sekretessreglerad uppgift lämnas från en myndighet till en annan
gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten antingen
om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse, som är tillämplig
hos den mottagande myndigheten, eller om sekretess följer av en bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet
har elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet (7 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen).
Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift hos en
myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att uppgiften inte
är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser, samtidigt som den är
sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser har de senare företräde
(7 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen).
Sekretess till skydd för intresset att förebygga brott
Den bestämmelse som föreslås i avsnitt 13.5 innebär att sekretess gäller
för uppgift som hänför sig till avfallsregistret, om det kan antas att farligt
avfall kan komma till brottslig användning om uppgiften röjs. Detta
betyder att sekretessen följer med vid ett uppgiftslämnande till en annan
mottagande myndighet.
Sekretess till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden
Den bestämmelse som föreslås i avsnitt 13.6 innebär att sekretess gäller
för förande av och uttag ur avfallsregistret. Sekretessen gäller i verksamhet
hos den myndighet som för avfallsregistret, vilket föreslås bli Naturvårdsverket. De tillsynsmyndigheter som bedriver tillsyn i fråga om avfall föreslås få del av uppgifterna. I och med att dessa kommer ta del av uppgifterna
i verksamhet som avser tillsyn blir den föreslagna sekretessbestämmelsen
till skydd för enskildas affärs- eller driftförhållanden tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten (11 kap. 1 § offentlighetsoch sekretesslagen).
Hos tillsynsmyndigheterna kan också primära bestämmelser om tillsynssekretess aktualiseras för uppgift om bland annat en enskilds affärseller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs (30 kap. 23 § jämte 9 § offentlighets- och sekretessförordningen och punkt 40 i bilagan till denna förordning samt 30 kap. 27 §
offentlighets- och sekretesslagen). När dessa bestämmelser är tillämpliga
på en uppgift ska 11 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen inte tillämpas (se 11 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen).
Även hos vissa andra myndigheter kan uppgifterna också komma att
omfattas av befintliga sekretessbestämmelser som gäller hos den mottagande myndigheten. Ett exempel på detta är förundersökningssekretess.

14.8
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Sekretess inom Naturvårdsverket

Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter och om uppgiftslämnande och överföring av sekretess till andra myndigheter gäller också

mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta
som självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen).
Uppgifterna i avfallregistret kommer att hanteras av Naturvårdsverket
för rapportering till kommissionen av avfallsstatistik. Rapporteringen
sköts inte av en självständig verksamhetsgren. Något behov av sekretessbrytande bestämmelser inom myndigheten finns därmed inte.

14.9

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

Att en uppgift omfattas av sekretess innebär att uppgiften skyddas av såväl
handlingssekretess som tystnadsplikt. Den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen (1 kap. 7 §) och
yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 10 §) har som huvudregel företräde
framför tystnadsplikten. I vissa fall har även bestämmelser om tystnadsplikt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter.
Vissa av dessa situationer är reglerade direkt i tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen. I andra fall regleras detta i offentlighetsoch sekretesslagen.
De sekretessbestämmelser som föreslås ovan är försedda med raka
skaderekvisit, dvs. det gäller en presumtion för att uppgifterna är offentliga. Sekretessen omfattar uppgifter som används av tillsynsmyndigheterna vid myndighetsutövning. Dessa två omständigheter talar starkt för att
den tystnadsplikt som följer av bestämmelsen inte bör ha företräde framför
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (jfr prop. 1979/80:2 Del A
s. 111 f.). Någon begränsning av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter bör därför inte införas i detta fall.

15

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti
2020. I fråga om återvinning och bortskaffande av bygg- och rivningsavfall gäller 15 kap. 20 § första stycket i den äldre lydelsen till och med
utgången av 2022.
Promemorians förslag överensstämmer inte med regeringens förslag. I
promemorian föreslås att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2020.
Promemorian innehåller inte något förslag till övergångsbestämmelser.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inget att invända mot
förslaget. Aneby kommun är i grunden positiv till att varje kommun ges
ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig
verksamhet men ser vissa svårigheter med utmaningar med kapaciteten på
återvinningscentralen. Det innebär även att återvinningscentraler kommer
att behöva ta emot farligt bygg- och rivningsavfall. Detta kan innebära att
tillstånd krävs enligt miljöprövningsförordningen. Det är en process som
kan ta lång tid och innebära betydande kostnader för en liten kommun.
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att mot bakgrund av de
krav som ställs på sorteringen kan hanteringen av bygg- och rivningsavfall
förutses bli mer utrymmeskrävande. Det kan ta tid innan ändringar och
utvidgningar kan utföras.
Skälen för förslaget: De författningsförslag i denna promemoria som
syftar till att genomföra de ändringar som görs genom ändringsdirektiven
avser endast sådana bestämmelser som ska vara genomförda av medlemsstaterna senast den 5 juli 2020. De bör träda i kraft i så nära anslutning till
den tidpunkten som möjligt. Regeringen bedömer att lagändringarna bör
träda i kraft den 1 augusti 2020.
Mot bakgrund av de synpunkter som SKR och Aneby kommun framfört
bedömer regeringen att det behövs en övergångsbestämmelse för kommunens hantering av bygg- och rivningsavfall. Som påpekas i avsnitt 6.5 är
det i dag otydligt vem som ansvarar för vilket bygg- och rivningsavfall och
kommunerna har gjort olika tolkningar. Förtydligandet av ansvar för
hanteringen av bygg- och rivningsavfallet görs inte för att genomföra krav
i något direktiv. Det finns därför skäl och möjlighet att ge kommunerna tid
att anpassa sig efter den nya regleringen. Det bör därför införas en övergångsbestämmelse som innebär att 15 kap. 20 § första stycket i den äldre
lydelsen ska gälla i fråga om återvinning och bortskaffande av bygg- och
rivningsavfall till och med utgången av 2022. Fram till denna tidpunkt bör
den nuvarande bestämmelsen om kommunens ansvar för hushållsavfall
tillämpas för sådant avfall.
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Förslagens konsekvenser

I konsekvensutredningen analyseras och beskrivs effekter för samhällets
olika aktörer av förslagen i lagrådsremissen. Utredningen är strukturerad
med beaktande av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Det finns vissa svårigheter med att ange aggregerade kostnader, bland
annat pga. av att det saknas statistik på flera berörda områden. Konsekvenserna uttrycks därför i vissa fall i mer kvalitativa termer. Ett antal av
förslagen är vidare inte omnämnda i konsekvensutredningen eftersom
regeringen bedömer att förslagens effekter är av mindre omfattning och att
föreliggande material ändå ger möjlighet att förutse effekter av förslagen
på ett tillfredsställande sätt.
Flertalet remissinstanser har inte fört fram några synpunkter på konsekvenserna av promemorians förslag.
Regelrådet har inte haft möjlighet att detaljgranska varje delförslag eller
bedöma huruvida alla effekter konsekvensutretts, men konstaterar att
förslagsställarna synes ha gjort en gedigen utredning och redovisning av
flertalet relevanta aspekter trots komplexiteten i regelverken. Det förekommer vissa brister kopplade till beskrivningen av alternativa lösningar
och överensstämmelsen med EU-rätten. Andra brister rör avsaknaden av
redovisning av berörda företags storlek och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. I flera delar håller dock konsekvensutredningarna en mycket hög kvalitet. Regelrådet finner därför att konsekvens-

utredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
Avesta kommun och Norbergs kommun anser att promemorian tar upp
konsekvenser av genomförande på ett tydligt sätt. Degerfors kommun
anser att konsekvenserna är väl belysta. Näringslivets Regelnämnd anser
att konsekvensutredningen i den remitterade promemorian inte uppfyller
de krav på analys som bör ställas i samband med genomförande av EUlagstiftning. Bland annat saknar nämnden en jämförelse med hur övriga
nordiska länder och andra EU-medlemsstater planerar att genomföra EUlagstiftningen för att erhålla eventuella alternativa lösningar som kan vara
mer kostnadseffektiva och för att se till att det svenska genomförandet inte
innebär att svenska företag får konkurrensnackdelar i förhållande till sina
utländska konkurrenter.

16.1

Beskrivning av problemet och vad regleringen
avser att uppnå

Bakgrunden till förslagen i lagrådsremissen är den ändring av sex direktiv
på avfallsområdet som trädde i kraft i juli 2018. Förändringarna i direktiven syftar bland annat till
 att främja övergången till en cirkulär ekonomi,
 ett fullständigt genomförande av avfallshierarkin i samtliga medlemsstater,
 en minskning av genererade avfallsmängder totalt och per capita,
 säkerställande av återvinning av hög kvalitet och användningen av avfall som en betydande och tillförlitlig källa av råvaror för unionen.
Exempelvis utnyttjas endast en begränsad del av det kommunala avfallet
som genereras i EU genom förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning. Resten av det kommunala avfallet deponeras eller omhändertas genom förbränning. EU går i nuläget miste om stora möjligheter till
ökad resurseffektivitet och en mer cirkulär ekonomi. Det råder vidare stora
skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller avfallshantering och flera
bestämmelser i de reviderade direktiven syftar till att komma till rätta med
dessa skillnader.

16.2

Alternativa lösningar och vilka effekterna blir
om någon reglering inte kommer till stånd

Regler med ursprung i EU-direktiv innebär ett begränsat nationellt handlingsutrymme. Alla bestämmelser måste genomföras i nationell rätt inom
den tidsram som anges i direktivet. Genomförandet kontrolleras av kommissionen. Ett försenat eller bristfälligt genomförande av EU-lagstiftning
innebär att ett överträdelseärende initieras av kommissionen som ytterst
kan resultera i en straffavgift som utgörs av ett standardbelopp för att bestraffa själva överträdelsen och ett löpande vite tills bristerna åtgärdats.
I Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning anges att nya
regler som följer av överordnade bestämmelser, exempelvis direktiv från
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EU, kan motivera en i vissa delar begränsad konsekvensutredning på
grund av begränsat nationellt handlingsutrymme. Avseende förslag i lagrådsremissen där regeringen bedömer att handlingsutrymmet för att
genomföra direktivens bestämmelser är större, eller när förslag följer som
en lämplig men inte nödvändig konsekvens av direktiven, beskrivs möjliga
alternativa lösningar i lagrådsremissens huvuddel under rubriken ”skälen
för förslaget” för respektive förslag.

16.3

Vilka berörs av regleringen?

Eftersom alla samhällets aktörer producerar avfall av något slag berörs mer
eller mindre samtliga medborgare och verksamheter direkt eller indirekt
av de bestämmelser som föreslås i lagrådsremissen. För några avfallsslag
föreslås mer omfattande regler och de aktörer som producerar eller hanterar dessa berörs följaktligen i större utsträckning.
Många förslag riktar sig mot de som yrkesmässigt hanterar avfall, dvs.
avfallssektorn, vilket gör att denna grupp berörs särskilt. Denna sektor
innefattar även kommunerna och kommunala avfallsbolag eftersom de är
centrala aktörer på den svenska avfallsmarknaden.

16.4

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser

I följande avsnitt är redovisningen strukturerad med utgångspunkt i de
olika aktörsgrupper som berörs av förslagen: hushåll, verksamheter, kommuner och statliga myndigheter.

Konsekvenser för hushåll
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Lagrådsremissen innehåller endast ett fåtal förslag som riktar sig direkt
mot hushåll. Några förslag riktar sig mot den som producerar avfall oavsett
om det rör sig om en privat aktör eller en verksamhet. Av dessa kan förslagen om bygg- och rivningsavfall (avsnitt 6.5 och 8) lyftas fram eftersom
dessa kan förväntas få vissa konsekvenser för de hushåll som producerar
bygg- och rivningsavfall.
Förslaget om ansvar för bygg- och rivningsavfall (avsnitt 6.5) innebär
att det anges att kommunerna ska ansvara för avfall från bygg- och rivningsåtgärder som inte uppstår i en yrkesmässig verksamhet, vilket i
praktiken innebär bygg- och rivningsavfall som uppkommer när hushållen
genomför åtgärder för egen räkning utan att anlita ett företag. I den nuvarande regleringen framgår det inte i vilken utsträckning bygg- och rivningsavfall ingår i termen hushållsavfall och därmed omfattas av kommunens ansvar. Naturvårdsverket har i sin vägledning bedömt vad som
skulle kunna anses vara en gränsdragning för ansvaret för bygg- och rivningsavfall från hushåll. I praktiken kan hushåll i många kommuner lämna
mindre mängder bygg- och rivningsavfall vid kommunernas återvinningscentraler. När större mängder bygg- och rivningsavfall uppstår i ett hushåll, t.ex. vid mer omfattande renoveringar, anses avfallet vanligtvis inte
vara hushållsavfall och kommunen har därmed inte ansvar för insamling
och behandling av avfallet. I dessa fall finns det flera alternativ för den

som innehar avfallet. Ibland erbjuder kommunen en insamlingstjänst vid
fastigheten mot en särskild avgift. Ett annat alternativ är att hushållen
själva transporterar och mot en avgift lämnar avfallet direkt till kommunens avfallbehandlingsanläggning. Det förekommer också att hushåll med
bygg- och rivningsavfall blir hänvisade till privata avfallsentreprenörer.
Tolkningen av vilket bygg- och rivningsavfall som kommunerna har
ansvar för varierar mellan olika kommuner, vilket har lett till att möjligheten för enskilda hushåll att lämna avfall till kommunen varierar kraftigt.
Genom de bestämmelser som föreslås i lagrådsremissen blir det kommunala ansvaret för att ta om hand detta avfall tydligt och mer likvärdiga förhållanden kommer att råda för hushåll i olika kommuner. Det kommer
även fortsättningsvis att vara upp till kommunerna att avgöra hur kostnaden för hantering av avfallet ska finansieras, dvs. om det ska finansieras
genom allmän avfallstaxa riktad mot hela taxekollektivet eller genom
tilläggsavgift som betalas av den som utnyttjar tjänsten. Det är också upp
till kommunerna hur de erbjuder tjänster för borttransport av bygg- och
rivningsavfall från fastigheter och hur sådan insamling och sådana transporter ska organiseras och finansieras.
Förslagen om kontrollplan kan innebära vissa ökade kostnader och andra
konsekvenser för hushåll som producerar bygg- och rivningsavfall. Kostnaderna är liknande de som uppstår för verksamheter för samma förslag,
se avsnittet nedan om konsekvenser för verksamheter.

Konsekvenser för verksamheter
Aktörsgruppen företag och andra yrkesmässiga verksamheter är en stor
och heterogen grupp som berörs på olika sätt av förslagen i lagrådsremissen. Konsekvensutredningen är i detta avsnitt därför uppdelad i två
delar: verksamheter som producerar avfall och verksamheter som hanterar
avfall.
Verksamheter som producerar avfall
Regeringen bedömer att det framför allt är förslaget om uppgifter om
byggprodukter som kan återanvändas och avfall i kontrollplaner (avsnitt 8)
som kan få mer omfattande konsekvenser för verksamheter som producerar avfall.
Förslaget innebär en ändring i reglerna för kontrollplaner och tydliggör
kraven på byggherren avseende planering för säker hantering av farliga
ämnen, materialåtervinning och återanvändning. Även utan den föreslagna
regleringen finns krav i miljöbalken på hur avfall ska förebyggas och
hanteras, dels genom resurs- och hushållningsprincipen i de allmänna
hänsynsreglerna (2.kap. 5 §), dels genom avfallshierarkin (15 kap. 10 §).
Förändringen i sak är därför huvudsakligen att det krävs en dokumentering
av hur redan gällande krav i miljöbalken ska uppfyllas.
Den information som enligt förslaget ska finnas med i kontrollplanerna
motsvarar i hög grad informationen i de material- och avfallshanteringsplaner som enligt bygg- och fastighetssektorns riktlinjer ska tas fram i alla
bygg- och rivningsprojekt. De branschnormerande texterna är bygg- och
fastighetssektorns överenskommelse om hur resurs- och avfallshante81
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ringen ska gå till vid byggande och rivning I riktlinjerna står det bland
annat att material- och avfallshanteringsplaner kan användas som underlag
till kontrollplan (Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning,
Sveriges byggindustrier maj 2019).
Regeringen bedömer att det minst administrativt krävande alternativet
för berörda aktörer är att hantera de tillkommande kraven i en redan
etablerad process. Att låta byggherren ta fram en liknande plan enbart om
att förebygga och hantera avfall, frikopplat från systemet med kontrollplaner, bedöms vara mer administrativt betungande och innebära högre
initiala och löpande kostnader eftersom en helt ny process i så fall skulle
behöva etableras utöver det som redan sker i dag.
Det finns en stor variation bland bygg- och rivningsåtgärder som kräver
kontrollplaner, allt från stora industriella exploateringar till byggande av
bullervallar eller fritidshus. Omfattningen av kontrollplanerna varierar i
motsvarande grad. De föreslagna ändringarna påverkar i teorin samtliga
kontrollplaner, vilket innebär cirka 100 000 kontrollplaner per år. I praktiken torde förslaget för en betydande mängd av dessa ärenden kunna genomföras med mycket små insatser eftersom de antalsmässigt vanligaste
ärendena utgörs av relativt sett mindre åtgärder. Om byggherren endast
genomför enstaka åtgärder, och därmed inte har erfarenhet av processen
sedan tidigare, skulle kravet kunna vara betungande även vid mindre åtgärder. I dessa fall bör den kontrollansvarige kunna bistå med relevanta
kunskap och erfarenhet. Vid små åtgärder i en- eller tvåbostadshus krävs
inte att en kontrollansvarig anlitas. Avfallsmängderna och mängden byggprodukter som kan återanvändas vid de åtgärderna kan dock antas vara
små.
I mer omfattande projekt kan förslaget komma att innebära något större
konsekvenser, men om byggherren lever upp till dagens regler om förebyggande av avfall och avfallshantering i miljöbalken och branschriktlinjerna bör förslaget huvudsakligen innebära en ordnad dokumentation av
insatser som redan genomförs. Störst påverkan kan förslaget förväntas få
vid bygg- eller rivningsåtgärder där stora avfallsmängder produceras utan
ett systematiskt tänk för hantering av farliga ämnen, återanvändning och
återvinning. För dessa åtgärder är potentialen för minskat avfall och ökad
förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning som störst. Om
mängden avfall minskar kan pengar sparas. Enligt uppgifter från återvinningsbranschen visar erfarenheter från projekt i Storbritannien att åtgärder
för att förebygga avfall minskade produktionskostnaderna med motsvarande 0,2–0,8 procent vid nyproduktion. I dessa siffror är även kostnaderna för att genomföra åtgärderna medräknade.
Det har inte varit möjligt att få fram uppgifter om den tid som byggherrar
i dag lägger ned på de punkter i bestämmelsen om kontrollplaner som
gäller avfall, men regeringen bedömer att punkterna utgör en mindre del
av det totala arbetet med kontrollplaner eftersom planernas tyngdpunkt
oftast kopplar till byggnadsverkens tekniska egenskaper.
Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för beslut om startbesked, när kontrollplanen fastställs. Förslaget kan medföra att avgiften ökar något eftersom mer information ska hanteras i planen.
Förutsättningarna för att minska mängden avfall och hantera uppkommet avfall så att det i största möjligaste mån kan förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas kan skilja sig åt mellan större projekt

jämfört med åtgärder som genomförs av små och medelstora företag. Vid
större bygg- och rivningsåtgärder anlitas ofta en avfallsentreprenör som
bistår i planering och hantering av avfallet under projektets gång. Med stöd
av en avfallsentreprenör kan projektet dra nytta av den kunskap och
erfarenhet som entreprenören medför, vilket kan antas vara gynnsamt för
att förebygga avfall och avfallshanteringen. För mindre verksamheter som
själva hanterar uppkommet avfall kan förändringarna innebära att tid behöver avsättas för att förstå de nya reglerna och hur den egna verksamheten
behöver anpassas.
Verksamheter som hanterar avfall
Verksamheter som bedriver transport, insamling eller behandling av avfall
påverkas på olika sätt av förslagen i lagrådsremissen. Det är ofta inte ändamålsenligt att skilja på en avfallsverksamhet i privat regi och en avfallsverksamhet som ägs eller drivs av t.ex. en kommun eftersom regelverket
generellt riktar sig till verksamheter som hanterar avfall oavsett driftsform.
Från systemet med tillstånd för miljöfarlig verksamhet går det att få en bild
över antalet verksamheter inom avfallsområdet för vilkas verksamhet det
krävs tillstånds- eller anmälan. Enligt tillgängliga data finns det cirka
4 800 avfallsverksamheter varav 3 300 är anmälningspliktiga och resterande 1 500 är tillståndspliktiga (Naturvårdsverkets redovisade regeringsuppdrag Förstudie om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet för farligt avfall, 2019-01-31). Av dessa verksamheter bedriver majoriteten avfallsbehandling, medan en mindre del bedriver någon form av insamling eller
lagring som inte är avfallsbehandling.
Verksamheter som behandlar avfall
Förslagen om när avfall upphör att vara avfall (avsnitt 5) innebär förtydliganden av i dag gällande regelverk. Förslaget förväntas inte leda till direkta kostnader för företagen. Tvärtom kan reglerna bidra till att minska administrativa kostnader eftersom dagens regelverk är mindre tydligt, vilket
kan medföra kostnader i termer av att analysera och tolka lagstiftning.
Det saknas i dag närmare kunskap om antalet verksamheter som genom
återvinning gör att avfall upphör att vara avfall. Baserat på data från
miljörapporteringsportalen har det uppskattats att det finns cirka 1 100 tillstånds- eller anmälningspliktiga återvinningsverksamheter, varav cirka
850 bedriver tillståndspliktig återvinningsverksamhet (Naturvårdsverkets
skrivelse Kopplingar mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen NV00433-15). Det faktiska antalet anläggningar med återvinningsverksamhet
där avfall upphör att vara avfall bedöms dock vara lägre än dessa 1 100
verksamheter, eftersom alla återvinningsverksamheter inte genomför alla
steg i återvinningsförfarandet så att avfall upphör att vara avfall.
Verksamheter som samlar in avfall
Genom förslaget om ansvar för bygg- och rivningsavfall från hushåll
(avsnitt 6.5) har ansvaret för avfallet tydliggjorts. Eftersom omfattningen
av det bygg- och rivningsavfall som kommunerna i dag tar emot varierar
har det i vissa kommuner utvecklats en marknad där privata avfallsaktörer
riktar sina tjänster mot hushållen. Genom förslaget i lagrådsremissen
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kommer möjligheten för privata aktörer att ta emot bygg- och rivningsavfall från hushåll att vara begränsad till de fall där hushållen anlitar en
yrkesmässig verksamhet och avfallet produceras i den yrkesmässiga
verksamheten. De avfallsaktörer som i dag erbjuder sådana tjänster direkt
till hushåll kan därför i viss utsträckning komma att påverkas negativt av
regleringen. I de flesta mer omfattande projekt anlitas dock en yrkesmässig
verksamhet och i dessa fall finns möjlighet för andra än kommunen att
samla in och hantera avfallet.
Det är vidare tänkbart att kommunerna vill använda de tjänster som vissa
avfallsentreprenörer erbjuder för att samla in bygg- och rivningsavfall från
hushållen och att samarbeten mellan kommunerna och privata aktörer
därmed kommer att utvecklas. Ett sådant område är t.ex. användningen av
s.k. storsäckar som är vanligt förekommande för bygg- och rivningsavfall
både från hushåll och verksamheter.

Konsekvenser för kommuner
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Kommunerna är centrala aktörer på den svenska avfallsmarknaden och
påverkas således av förslagen i lagrådsremissen. I den mån kommunerna
bedriver verksamheter inom avfallsområdet påverkas verksamheter på
samma sätt som privata verksamheter (se ovan). I detta avsnitt beskrivs
konsekvenser som påverkar kommunerna som myndigheter.
Den kommunala avfallshanteringen finansieras genom avfallstaxa som
kommunerna kan ta ut med stöd av reglerna för renhållningsavgift. Genom
förslaget i lagrådsremissen om renhållningsavgift (avsnitt 10) tydliggörs
och breddas förutsättningarna för vilka typer av åtgärder kommunerna kan
finansiera med avfallstaxa. Det blir tydligt att kostnaderna för nödvändig
infrastruktur och driften kan finansieras. Kommunen får även rätt att meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för åtgärder som kommunen
vidtar i syfte att informera hushåll om avfallsförebyggande åtgärder och
åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering
av återanvändbara produkter från hushåll.
Förslaget om ansvar för bygg- och rivningsavfall (avsnitt 6.5) innebär
att kommunerna är ansvariga för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet. Många kommuner tar redan i dag emot
bygg- och rivningsavfall från hushåll vid kommunernas återvinningscentraler, men i många kommuner finns en gräns för hur mycket bygg- och
rivningsavfall som hushåll får lämna eftersom avfall som uppstår vid större
åtgärder, t.ex. mer omfattande renoveringar, oftast inte räknas som hushållsavfall. Tolkningen av när kommunen är ansvarig för bygg- och rivningsavfall från hushåll varierar i nuläget mellan olika kommuner, vilket
innebär att det varierar kraftigt i vilken mån kommunerna tar emot byggoch rivningsavfall. En gräns som många kommuner i praktiken använder
för att bedöma när de är ansvariga för avfallet är om det är privatpersoner
som lämnar avfallet. I de flesta sådana fall är det avfall som lämnas av
privatpersoner inte producerat i en yrkesmässig verksamhet och avfallet
kan i dessa fall även fortsättningsvis lämnas till kommunen. Regeringen
bedömer att det är lämpligt att sätta gränsen för ansvaret vid avfall som
producerats i en yrkesmässig verksamhet utifrån skälet att det är relativt
enkelt att kontrollera eftersom företagsbilar ofta kan identifieras på åter-

vinningscentralerna, även om vissa kommuner upplever att det ändå kan
vara problematiskt att avgöra detta i praktiken. Flera kommuner har därför
infört olika administrativa system för att hushållen ska kunna identifiera
sig vid besöken på återvinningscentralerna.
Det är upp till kommunerna att avgöra hur de tar betalt för mottagandet
av bygg- och rivningsavfall. Det är vanligt att kommunerna tar emot avfallet vid sina återvinningscentraler och låter kostnaderna finansieras via
den allmänna avfallstaxan från hela taxekollektivet. Det förekommer
också att endast en begränsad mängd bygg- och rivningsavfall får lämnas
utan extra kostnad, exempelvis genom ett högsta tillåtet antal besök på
stationen. Även fortsättningsvis kan kommunerna själva bestämma hur
mottagande och finansiering ska utformas. Om kommunerna tar ut en avgift vid insamlingstillfället kopplas kostnaden till den som faktiskt utnyttjar tjänsten.
Det finns en risk att verksamheter kan försöka lämna sitt bygg- och rivningsavfall till kommunerna även om det producerats i en yrkesmässig
verksamhet. Den problematiken finns redan i dag och regeringen bedömer
att den inte påverkas negativt av den föreslagna regleringen. Kommunerna
har möjlighet och ett ansvar för att bedriva kontroll och tillsyn. Eftersom
förslaget tydliggör ansvaret för bygg- och rivningsavfall bör förutsättningarna för tillsynen bli bättre.
Många kommuner kommer att behöva se över och eventuellt göra justeringar i sin mottagnings- och behandlingskapacitet. Här kan förutsättningarna se olika ut, t.ex. beroende på om en kommun har tillgång till en
avfallsbehandlingsanläggning eller inte. Aneby kommun konstaterar att
ökade mängder av bygg- och rivningsavfall medför utmaningar med kapaciteten på återvinningscentralen. Vidare förs fram att om bygg- och
rivningsavfall som klassas som farligt avfall också ska kunna tas emot på
kommunernas återvinningscentraler kommer det att få som konsekvens att
återvinningscentraler som idag är anmälningspliktiga kommer att behöva
söka tillstånd. Detta på grund av att mängden farligt avfall som mellanlagras inte längre kan hållas under de mängder som gäller för en C-verksamhet. Att gå från en anmälningspliktig till en tillsynspliktig verksamhet
är en process som kan ta lång tid och även innebär betydande kostnader
för en liten kommun. SKR anser att mot bakgrund av de krav som kan
komma att ställas på sortering så kan hanteringen bli mer utrymmeskrävande och svårare att organisera för vissa kommuner. Även om praktiska
förutsättningar finns, kan det ta viss tid innan ändringar och utvidgningar
kan utföras. Regeringen föreslår därför (se avsnitt 14) en övergångsbestämmelse som syftar till att ge kommunerna tid att anpassa verksamheten
efter de nya reglerna om bygg- och rivningsavfall.
Eftersom gällande regler är otydliga och tillsynsarbetet mot hushållen
varit begränsat har det med största sannolikhet förekommit fall där privatpersoner har anlitat privata entreprenörer för att ta hand om bygg- och
rivningsavfall där kommunen egentligen varit ansvarig för att ta hand om
avfallet. En kommun kan behöva erbjuda sina invånare en motsvarande
tjänst i syfte att underlätta för hushållen att lämna bygg- och rivningsavfall.
Förslaget om uppgifter om avfall i kontrollplaner (avsnitt 8) innebär
ändringar i reglerna om kontrollplaner. Det är byggnadsnämnden och
deras förvaltning vid en kommun som är ansvarig för att fastställa en kontrollplan, medan det är byggherren med stöd av en kontrollansvarig som
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upprättar planen. Kontrollplanen diskuteras i det tekniska samrådet och
fastställs inför att kommunen ska meddela startbesked. Boverket bedömer
att förslaget kommer innebära en stor ökning av den administrativa bördan
för byggherrarna och byggnadsnämnderna. Regeringens bedömning är att
de föreslagna reglerna berör samtliga kontrollplaner men i varierande
utsträckning. Att granska och beakta den ytterligare informationen i kontrollplanerna kan kräva ökade arbetsinsatser för en kommun. Den utökade
informationen i kontrollplanerna är dock mycket begränsad i förhållande
till den övergripande processen för lov eller anmälan vid bygg- och rivningsåtgärder, och dessutom begränsad i förhållande till kontrollplanerna
som helhet. Kommunerna kan ta ut en avgift för startbeskedet enligt självkostnadsprincipen. I de fall hanteringen av kontrollplanerna leder till
ökade kostnader kan avgiften öka. Att låta byggherren ta fram en liknande
plan för att förebygga och hantera avfall frikopplat från kontrollplansystemet bedömer regeringen skulle vara mer administrativt betungande
för kommunerna eftersom det skulle medföra ytterligare en process.
Tillsyn är ett viktigt verktyg för att se till att regler efterlevs och att
önskad effekt och miljönytta kommer till stånd. Det bör finnas goda förutsättningar att bedriva ett effektivt tillsynsarbete vid verksamheter som
samlar in och behandlar bygg- och rivningsavfall. Dessa är i jämförelse
med avfallsproducenterna till antalet relativt få och i många fall är anläggningarna anmälnings- eller tillståndspliktiga. Tillsynen mot bygg- och
rivningsverksamheter, dvs. avfallsproducenterna, bedrivs både enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. För ett effektivt tillsynsarbete är det en
fördel om tillsynsverksamheterna samverkar och delar information med
varandra. Informationen om avfallshantering i kontrollplanerna kan som
exempel utgöra värdefull information för den tillsyn som bedrivs avseende
miljöbalkens avfallsregler. Tillsynsarbetet är resurskrävande, men kommunerna kan finansiera arbetet genom tillsynsavgifter avseende tillsyn
enligt miljöbalken. Det kan också finnas ett behov av informationsinsatser
från kommunernas sida för att säkerställa att berörda aktörer får information om de nya reglerna. Stockholms kommun konstaterar i sitt remissvar
att utvidgningen av kraven på uppgifter om avfall i kontrollplanen
sannolikt kommer att underlätta tillsynsverksamhet inom området.

Den kommunala finansieringsprincipen och
proportionalitetsbedömning
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Några av förslagen i lagrådsremissen riktar sig mot kommunal verksamhet
och regeringens bedömning är att den kommunala finansieringsprincipen
därmed är tillämplig. Eftersom det finns en möjlighet för kommunerna att
ta ut en kostnadstäckande avgift för samtliga förslag i lagrådsremissen görs
ingen reglering. I fråga om förslaget om kontrollplan (avsnitt 8) kan det
även i vissa fall förväntas leda till ökad administrativ hantering vid kommunerna. Kommunerna har enligt plan- och bygglagen möjlighet att ta ut
en avgift för startbeskedet som kan innefatta kostnader för arbetet med
kontrollplanerna. Förslaget om avfallsförebyggande åtgärder (avsnitt 9)
innebär att Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder.
Kommunernas informationsinsatser kan finansieras med renhållnings-

avgiften i och med ändringarna som följer av förslaget om renhållningsavgift (avsnitt 10).
Vissa av förslagen har påverkan på kommunernas ekonomi och handlingsutrymme. Regeringens bedömning är därför att förslagen har påverkan på det kommunala självstyret. Regeringens bedömning är dock att
ändamålet med de nya förslagen inte kan uppnås på ett för det kommunala
självbestämmandet mindre ingripande sätt än det som föreslås.

Konsekvenser för statliga myndigheter
Flera statliga myndigheter berörs av förslagen, företrädesvis genom att nya
föreskrifter och vägledningar, inklusive tillsynsvägledningar behöver tas
fram. Det kan behövas informationsinsatser för att säkerställa att olika
aktörer känner till och kan anpassa sina verksamheter till de nya reglerna.
Naturvårdsverket är den myndighet som berörs i störst utsträckning.
Bland annat behöver ett antal föreskrifter tas fram eller ändras. I Naturvårdsverkets budgetunderlag för perioden 2020–2022 bedömer myndigheten att de sammantagna kostnaderna för föreskriftsarbete, information
och vägledning kopplat till genomförandet av de reviderade EU-direktiven
kommer uppgå till cirka 15 miljoner kronor per år. Arbetet kommer att
behöva genomföras inom befintlig budgetram för 2020. Regeringen bedömer att omprioriteringar inom myndighetens verksamhet kan bli nödvändiga.
Boverket kommer att påverkas eftersom myndigheten vägleder om planoch bygglagens kontrollplaner. Vägledningen behöver uppdateras i enlighet med förslagen i lagrådsremissen. Länsstyrelserna är ibland operativa
tillsynsmyndigheter på avfallsområdet i fråga om tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och behöver kunskap om de nya reglerna och se över
hur de påverkar tillsynsverksamheten. Regeringen bedömer att uppgifterna för Boverket och länsstyrelserna bör kunna genomföras inom befintliga
budgetramar.
Statliga myndigheter kan också beröras av förslagen i lagrådsremissen i
egenskap av verksamhetsutövare. Regeringen bedömer att konsekvenserna i dessa fall blir desamma som för övriga verksamhetsutövare.

16.5

Miljökonsekvenser

Miljövinsterna av att minska mängderna avfall eller tillvarata avfallet
genom förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller i vissa
fall energiåtervinning, kan vara betydande. Användningen av jungfruliga
råvaror minskar och så även resurskrävande förädlingsprocesser och transporter, vilka kan medföra betydande klimatutsläpp och annan negativ
miljöpåverkan så som luftutsläpp, föroreningar av mark och vatten, m.m.
Generellt krävs mindre energi för att återvinna ett material än att utvinna
det ur jungfrulig råvara. En mer effektiv användning av avfallet leder till
att beroendet av importerade resurser minskar. Förslagen i lagrådsremissen kan i viss mån förväntas bidra till minskade avfallsmängder och att
mer avfall behandlas högre upp i avfallshierarkin. Det är dock generellt
svårt att uppskatta effekterna av förslagen i kvantitativa termer.
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Mängden avfall från bygg- och rivningsverksamhet utgör det näst största
avfallsslaget i Sverige efter gruvavfall. Cirka en tredjedel av totalt uppkommet avfall, gruvavfallet undantaget, ungefär tio miljoner ton, är byggoch rivningsavfall. Av den del bygg- och rivningsavfall som inkluderas i
måluppföljningen återvinns cirka 50 procent, att jämföra med målnivåerna
till år 2020 på 70 procent. (Avfallsdirektivets målsättning enligt artikel
11:2 b och etappmålet om icke-farligt bygg och rivningsavfall i det svenska miljömålssystemet.) Mot bakgrund av de stora avfallsmängderna och
den i dag relativt låga återvinningsgraden finns en stor potential för minskade avfallsmängder och en från miljösynpunkt bättre avfallsbehandling.
Regeringen bedömer att förslaget i lagrådsremissen om uppgifter om
avfall i kontrollplaner (avsnitt 8) kommer att bidra till att minska avfallsmängderna och öka återvinningsnivåerna. Malmö kommun anser att förslaget är mycket positivt från ett resurshushållningsperspektiv.
Information kan vara ett effektivt styrmedel i syfte att förebygga avfall.
Genom förslaget om avfallsförebyggande åtgärder (avsnitt 9) får Naturvårdsverket ta fram föreskrifter om hur kommunerna kan ge information
om avfallsförebyggande åtgärder. Kommunerna ges också en möjlighet att
via avfallstaxan finansiera åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter i syfte att minska mängden avfall från hushållen. Effektiv kommunikation om hur avfall
kan förebyggas och åtgärder för att underlätta återanvändning har potential
att minska avfallsmängderna. IVL tror att även om det leder till ökade avfallstaxor för invånarna så är det ett nödvändigt steg i en omställning till
cirkulär ekonomi. Det är fortfarande väldigt mycket billigare med avfallstaxan för ett hushåll än den konsumtion som hushållet som regel har.

16.6

Sociala och fördelningsmässiga konsekvenser

Regeringens bedömning är att inga omfattande sociala eller fördelningsmässiga konsekvenser uppstår på grund av förslagen i lagrådsremissen.
Något av förslagen kan dock innebära en viss påverkan.
De förslag som bidrar till att farliga ämnen fasas ut kan på sikt förväntas
bidra till att minska negativa hälsokonsekvenser som uppstår när människor och miljön utsätts för dessa ämnen. I fråga om reglerna för byggoch rivningsavfall väntas också positiva effekter ur ett arbetsmiljöhänseende. En god avfallshantering och att, i synnerhet vid rivningsåtgärder,
ha kunskap om vilka material och produkter som kommer att bli avfall,
bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö.
Ett par remissinstanser anser att de nya bestämmelser som införs kan ha
positiva konsekvenser i fråga om jobbskapande. IVL tror att utökade verksamheter kopplat till möjligheten för kommunerna att avgiftsfinansiera
avfallsförebyggande åtgärder (avsnitt 10) kan leda till fler arbetstillfällen.
Malmö kommun anser att förslaget om uppgifter om avfall i kontrollplaner
(avsnitt 8) även är positivt med avseende på nya arbetstillfällen.
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16.7

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av
regleringen samt jämförelse av konsekvenserna
för de övervägda regleringsalternativen

De kostnadsmässiga och andra konsekvenser för de olika aktörer som berörs av de föreslagna bestämmelserna har redogjorts för ovan. Givet EUdirektivens bindande natur har ingen analys gjorts av alternativet att inte
genomföra de nya kraven, utöver att det konstateras att ett försenat eller
bristfälligt genomförande av EU-lagstiftning innebär att ett överträdelseärende initieras av kommissionen som ytterst kan resultera i en straffavgift
och ett löpande vite tills bristerna åtgärdats.

16.8

Bedömning av om regleringen överensstämmer
med eller går utöver de skyldigheter som följer
av Sveriges medlemskap i EU

Regeringens bedömning är att förslagen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU.

16.9

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och
om det finns behov av speciella
informationsinsatser

Förslagen föreslås träda i kraft i enlighet med vad direktiven kräver. För
att ge kommunerna tid att anpassa verksamheten efter de nya reglerna om
ansvar för bygg- och rivningsavfall föreslås en övergångsbestämmelse i
avsnitt 14. Vad gäller speciella informationsinsatser finns ett behov av
sådana för vissa av förslagen. Förslagen kommer att medföra behov av
vägledningsinsatser från berörda myndigheter.

17

Författningskommentar

17.1

Förslaget till lag om ändring av miljöbalken

14 kap.
2§
I paragrafen förklaras vad som avses med ord och uttryck som används i
14 kap.
Förklaringen till termen hantering ändras på så sätt att ordet ”vara” läggs
till. Med hantering avses således en verksamhet eller en åtgärd som innebär olika befattningar med en kemisk produkt, bioteknisk organism eller
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en vara. Vad som avses med en vara anges i 2 §. Förklaringen har betydelse vid tillämpningen av normgivningsbemyndigandena i 8 § 1, 2, 3, 4 och 8.
Övervägandena finns i avsnitt 7.
15 kap.
1§
Paragrafen innehåller bestämmelser om när ett ämne eller föremål ska
anses utgöra avfall. Den genomför artiklarna 3.1 och 5.1 i avfallsdirektivet.
Ändringen i första stycket innebär att termen avfall har samma innebörd
i hela miljöbalken. Ordet avfall finns t.ex. i 2 kap. 5 §, 9 kap. 6 §, 17 kap.
4 a §, 22 kap. 1 och 25 a–25 c §§, 27 kap. 4 och 7 §§ och 29 kap. 1, 3, 4,
4 a, 8 och 9 §§.
Tredje stycket tas bort. Ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om när avfall
upphör att vara avfall införs i stället i nya 15 kap. 9 c §.
Övervägandena finns i avsnitt 4 och 5.
2§
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I paragrafen anges vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder och
återanvändning. Den genomför artikel 3.12 och 3.13 i avfallsdirektivet.
Förklaringen av uttrycket avfallsförebyggande åtgärder ändras genom
att uttrycket innehållet av farliga ämnen ersätter mängden skadliga ämnen.
En avfallsförebyggande åtgärd kan således vara en åtgärd som syftar till
en minskning av innehållet av farliga ämnen i material eller produkter.
Med farliga ämnen avses ämnen som ska anses som farliga enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den
16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen). CLP-förordningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för
människors hälsa och miljön samt fri rörlighet för ämnen, blandningar och
föremål, bland annat genom att harmonisera kriterierna för klassificering
av ämnen och blandningar. Enligt artikel 3 i CLP-förordningen ska ett
ämne anses som farligt om det uppfyller kriterierna för fysikaliska faror,
hälsofaror eller miljöfaror enligt delarna 2–5 i bilaga I. Med skadliga
ämnen enligt den nuvarande förklaringen avses inte endast sådana ämnen
som klassas som farliga ämnen enligt kemikalielagstiftningen utan alla
ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön (prop. 2015/16:166
s. 45). Uttrycket farliga ämnen är därför snävare än skadliga ämnen. Ändringen innebär därför att färre åtgärder kommer att omfattas av detta led i
förklaringen. De åtgärder som innebär en minskning av mängden skadliga
ämnen som inte innebär en minskning av innehållet av farliga ämnen kan
dock i vissa fall omfattas av det sista ledet, dvs. vara åtgärder som syftar
till en minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön
som avfall kan ge upphov till. Även i det nämnda sista ledet görs en ändring som tydliggör att avfall inte alltid har negativa effekter på människors
hälsa och miljön.
Förklaringen av termen återanvändning motsvarar delvis nuvarande 4 §
(se prop. 2015/16:166 s. 45 f. och 62). En ändring görs som innebär att det

är produkter och komponenter som kan återanvändas. Uttrycket produkter
eller komponenter omfattar inte naturligt förekommande, obehandlade
material. Sådana material har inte någon funktion som de ursprungligen
varit avsedda för.
Det görs även en ändring som innebär att termerna avfallsförebyggande
och återanvändning har samma innebörd i hela miljöbalken. Uttrycket
avfallsförebyggande åtgärder finns t.ex. i 22 kap. 1 § 2. Ordet återanvändning finns t.ex. i 1 kap. 1 § 5, 22 kap. 25 § 8 samt 27 kap. 5 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
3§
I paragrafen anges vad som avses med kommunalt avfall. Den genomför
artikel 3.2 b i avfallsdirektivet.
Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall. Uttrycket har
samma betydelse i hela balken. Uttrycket finns t.ex. i 15 kap. 20 § om
kommunens ansvar.
Kommunalt avfall omfattar t.ex. blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, förpackningar, avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, förbrukade batterier och ackumulatorer samt grovavfall, inklusive madrasser och möbler (jfr artikel
3.2b a i avfallsdirektivet). Det omfattar även avfall som inte kommer från
hushåll, om sådant avfall till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll (jfr artikel 3.2b b första stycket).
I skälen i direktivet om ändring av avfallsdirektivet anges att definitionen av kommunalt avfall i avfallsdirektivet har utformats för att vara i
linje med motsvarande definition som används för statistiska ändamål av
Eurostat och OECD. Kommunalt avfall definieras som avfall från hushåll
och avfall från andra källor, såsom detaljhandeln, förvaltningar, skolor,
hälso- och sjukvårdsinrättningar, hotell- och restaurangbranschen och
andra tjänster och verksamheter, som liknar hushållsavfall till sin art och
sammansättning. I skälen anges att kommunalt avfall därför omfattar bland
annat avfall från park- och trädgårdsskötsel, såsom löv, gräs- och trädklipp
samt avfall från mark- och gaturenhållningstjänster, såsom innehåll i
papperskorgar och skräp, utom material såsom sand, sten, lera eller damm.
Kommunalt avfall ska förstås som motsvarande de avfallskategorier som
ingår i underkapitel 15 01 och kapitel 20, med undantag för koderna
20 02 02, 20 03 04 och 20 03 06, i kommissionens beslut om avfallsförteckningen. Avfall som omfattas av andra kapitel i den förteckningen ska
inte anses som kommunalt avfall annat än i fall där kommunalt avfall behandlas och tilldelas koder i kapitel 19 i förteckningen (skäl 10 i direktivet
om ändring av avfallsdirektivet). Koderna i beslutet har motsvarigheter i
bilaga 4 till avfallsförordningen.
Termen hushållsavfall och uttrycket kommunalt avfall är närliggande.
Uttrycket kommunalt avfall kommer dock inte att omfatta avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening och inte heller bygg- och rivningsavfall.
Eftersom definitionen av kommunalt avfall i avfallsdirektivet ska vara i
linje med den definition som används av Eurostat och OECD bör vägledningsdokumentet Guidance on municipal waste data collection som tagits
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fram av kommissionen i maj 2017 vara relevant för tolkningen av uttrycket
kommunalt avfall. Detta dokument ger vägledning om hur uttrycket kommunalt avfall ska tolkas vid rapportering till OECD och Eurostat.
Kommissionen ska enligt avfallsdirektivet utarbeta riktlinjer för definitionen av kommunalt avfall (artikel 38.2). När dessa riktlinjer fastställts
bör de beaktas vid tillämpningen av de bestämmelser som innehåller uttrycket kommunalt avfall.
I paragrafens punktuppställning anges avfallsslag som inte omfattas av
uttrycket kommunalt avfall. Avfall från tillverkning (punkt 1) och fiske
(punkt 3) är inte kommunalt avfall. Med tillverkning och fiske bör avses
industriell eller yrkesmässig verksamhet. Avfall från tillverkning i mindre
omfattning på hobbynivå och från fiske på hobbynivå bör omfattas av
uttrycket kommunalt avfall. Avfall från avloppsnät och avloppsrening
samt avfall från septiktankar är inte kommunalt avfall (punkt 4) Avfall från
avloppsnät och avloppsrening inkluderar avloppsslam. Med septiktank
avses en sluten behållare avsedd för t.ex. uppsamling av latrin från toalettvatten. Vad som avses med bygg- och rivningsavfall (punkt 5) och med
uttjänt bil (punkt 6) anges i 8 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
4§
I paragrafen införs en ny förklaring som anger vad som avses med avfallsproducent. Den genomför artikel 3.5 i avfallsdirektivet.
Förklaringen har samma betydelse i hela balken. Avfallsproducenter kan
vara ursprungliga avfallsproducenter eller sådana som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning. En ursprunglig avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare
som tillverkar stål och genom tillverkningen ger upphov till avfall som
består av slagg som ska deponeras. Ett annat exempel på en ursprunglig
avfallsproducent är en privatperson som köper en glass med förpackning
och öppnar den och ger upphov till förpackningsavfall. Ett exempel på en
avfallsproducent som inte är en ursprunglig avfallsproducent är en verksamhetsutövare som förbehandlar elavfall, som någon annan har producerat, på ett sätt som innebär att avfallets art och sammansättning ändras
genom att vätskor och komponenter avlägsnas från elavfallet för att inte
förhindra eller försvåra fortsatt behandling.
En förutsättning för att den som genom förbehandling, blandning eller
andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning ska anses vara
avfallsproducent är att avfallet inte upphör att vara avfall genom behandlingen.
Uttrycket ursprunglig avfallsproducent används i 11 a §. Ordet avfallsproducent finns även i t.ex. 7 §. Förklaringen har även betydelse för innebörden av uttrycket producera avfall.
Den nuvarande förklaringen av återanvändning flyttas till 2 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
5§
I paragrafen regleras vad som avses med att hantera avfall. Den genomför
artikel 3.9 i avfallsdirektivet.
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En ändring görs som innebär att förklaringen har samma betydelse i hela
balken. Uttrycket finns t.ex. i 3 kap. 8 §, 22 kap. 25 § 8, 26 kap. 3 § och
27 kap. 5 §.
I punkt 1 görs en ändring som innebär att sortering av avfall uttryckligen
omfattas av uttrycket hantera avfall. Avfallet kan t.ex. sorteras i kärl avsedda för olika avfallsfraktioner för att möjliggöra transport till olika anläggningar eller olika sorters behandling.
I punkt 2 görs en ändring som innebär att med hantera avfall avses att
vidta åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som
syftar till att avfall sorteras.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
5a§
I paragrafen, som är ny, anges vad som avses med deponi i miljöbalken.
Den genomför artikel 2.g i deponidirektivet.
I första stycket anges att med deponi avses en upplagsplats för avfall
som finns på eller i jorden. Med upplagsplats i jorden avses en upplagsplats under mark. En deponi kan finnas både på platsen där avfallet
producerats och på andra platser.
I andra stycket anges vad som inte räknas som en deponi. Som deponi
räknas inte en plats där avfall lastas om för att förbereda det för vidare
transport till en annan plats där det ska behandlas. I 7 § anges att med
samla in avfall avses att lagra avfall innan det transporteras vidare till den
plats där behandlingen ska påbörjas om åtgärden inte utförs av avfallsproducenten på den plats där avfallet uppkom. Som deponi räknas inte
heller en plats där avfall lagras innan det återvinns om lagringen sker under
en kortare period än tre år eller en plats där avfall lagras innan det bortskaffas om lagringen sker under en kortare period än ett år. Lagring av
avfall under de angivna tidsgränserna före en hantering som utgör återvinning och före en hantering som utgör bortskaffande är återvinning respektive bortskaffande enligt R 13 i bilaga 2 och D 15 i bilaga 3 till avfallsförordningen. Vad som avses med behandla avfall, återvinna avfall och
bortskaffa avfall anges i 6 §.
Termen deponi används i 15 kap. 35 och 36 §§ och 22 kap. 25 c §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
6§
I paragrafen anges vad som avses med uttrycken återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall och behandla avfall. Den genomför artikel 3.15, 3.16, 3.17, 3.19 och
3.14 i avfallsdirektivet.
En ändring görs som innebär att förklaringarna har samma betydelse i
hela balken. Uttrycket återvinna avfall finns t.ex. i 2 kap. 5 §, 17 kap.
4 a §, 22 kap. 1 och 25 a § och 29 kap. 3 och 4 a §§. Uttrycket förbereda
avfall för återanvändning och materialåtervinna avfall finns t.ex. i 22 kap.
1 §. Uttrycket bortskaffa avfall finns t.ex. i 17 kap. 4 a §, 22 kap. 25 a §,
27 kap. 7 § och 29 kap. 3 och 4 a §§. Uttrycket behandla avfall finns t.ex.
i 17 kap. 4 a § och 22 kap. 25 a §.
En ändring görs som innebär att det införs en förklaring av vad som avses med deponera avfall. Vad som avses med deponi anges i 5 a §. Förkla-
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ringen har även betydelse för innebörden av uttrycket deponering av avfall. Deponering av avfall och deponera avfall används i 15 kap. 35 och
36 §§ och 22 kap. 25 c §.
En ändring görs som innebär att förklaringen av vad som avses med
behandla avfall placeras först i paragrafen.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
8§
I paragrafen anges vad som avses med termer och uttryck som används i
balken.
I paragrafen införs en ny förklaring som anger vad som avses med byggoch rivningsavfall. Ändringen genomför artikel 3.2c i avfallsdirektivet.
En ändring görs som innebär att förklaringarna har samma betydelse i
hela balken. Uttrycket bygg- och rivningsavfall finns i 3 och 20 §§.
Förklaringen av bygg- och rivningsavfall avser avfall från bygg- och rivningsarbeten generellt. Bestämmelsen omfattar både avfall som uppstår
vid större arbeten och avfall från mindre bygg- och rivningsarbeten i hushåll. Bygg- och rivningsavfall kan även uppstå vid anläggningsarbeten. I
skälen i direktivet om ändring av avfallsdirektivet anges att bygg- och rivningsavfall motsvarar avfallskategorierna i kapitel 17 i avfallsförteckningen som fastställs genom beslut 2014/955/EU (skäl 11). Denna förteckning motsvaras av bilaga 2 till avfallsförordningen.
I förklaringen av vad som avses med bilskrotare görs en ändring som
innebär att termen behandla ersätter återvinna eller bortskaffa. Denna
ändring är endast språklig. Vad som avses med uttrycket behandla avfall
anges i 6 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
9a§
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I paragrafen, som är ny, anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att
avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska upphöra att vara
avfall. Paragrafen genomför artikel 6.1 i avfallsdirektivet.
Ett återvinningsförfarande är ett förfarande vars främsta resultat är avfall
som har ett nyttigt ändamål, genom att det antingen vid anläggningen eller
i samhället i stort ersätter annat material som i annat fall skulle ha använts
för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte (jfr artikel 3.15 i avfallsdirektivet och förklaringen av återvinna avfall i 6 §). I bilaga 2 till avfallsförordningen finns en icke uttömmande förteckning över återvinningsförfaranden.
För att upphöra att vara avfall ska ämnet eller föremålet, enligt punkt 1,
vara avsett att användas för visst ändamål. Enligt punkt 2 ska det finnas en
marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål. Dessa båda
krav hänger nära ihop. Ett sätt att konstatera att det finns en marknad är att
det finns ett etablerat marknadspris för ämnet eller föremålet som är kopplat till utbud och efterfrågan. Att ett ämne eller föremål har ett ekonomiskt
värde är dock inte ensamt avgörande. Ytterligare en indikation på en etablerad marknad är om det finns specifikationer eller standarder vid handel
med ämnet eller föremålet. En indikation på en efterfrågan på ämnet eller
föremålet kan också vara ingångna köpeavtal. En sammantagen bedömning måste göras.

Enligt punkt 3 ska ämnet eller föremålet uppfylla tillämpliga krav i lag
och annan författning. Användningen av ämnet eller föremålet måste uppfylla alla tillämpliga produktkrav och leva upp till de krav på skydd av
människors hälsa och miljön som finns i såväl EU-rätten som i svensk rätt.
Ämnet eller föremålet ska vara klart för slutlig användning utan att ytterligare avfallsbehandling krävs. Vilka krav i lag och annan författning som
är tillämpliga måste bedömas i det enskilda fallet. Exempel på kemikalielagstiftning som kan vara relevant är Reach- och CLP-förordningarna. Det
finns även produktlagstiftning som kan vara tillämplig. Som exempel kan
nämnas bestämmelserna om leksaker i lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet och författningar som är meddelade med stöd av den lagen och
bestämmelserna om elektrisk och elektronisk utrustning i förordningen
(2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
I punkt 4 anges att användningen av ämnet eller föremålet inte leder till
allmänt negativa följder för människors hälsa eller miljön. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till att även en användning av jungfruliga
material, dvs. material som inte är återvunna, kan innebära risker för människors hälsa eller miljön. Det får inte uppstå ökade risker för människors
hälsa eller miljön på grund av att avfallsregelverket inte tillämpas (jfr
bland annat kommissionens vägledning till avfallsdirektivet Guidelines on
the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste).
Följderna av användningen av ämnet eller föremålet ska bedömas på ett
generellt plan, dvs. vilka följder som användningen typiskt sett kan få. Den
användning som avses är användningen för det ändamål som avses i
punkt 1. Vid bedömningen av om följderna kan anses allmänt negativa för
människors hälsa eller miljö bör även tas hänsyn till miljöbalkens syfte,
dvs. vad som mest sannolikt gynnar en hållbar utveckling. Vid bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär ger miljömålen ledning. Här
kan bland annat miljömålet Giftfri miljö vara relevant.
Övervägandena finns i avsnitt 5.
9b§
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om vem som ska se till att
ett ämne eller föremål som upphört att vara avfall uppfyller tillämpliga
krav i lag och annan författning. Paragrafen genomför artikel 6.5 i avfallsdirektivet.
I första stycket anges att den som för första gången släpper ut ett ämne
eller föremål som har upphört att vara avfall på marknaden ska se till att
ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning.
Som framgår av 9 a § 3 är ett villkor för att avfall som har genomgått ett
återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall att ämnet eller
föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning.
Enligt andra stycket ska i stället den som för första gången använder ett
ämne eller föremål som inte har släppts ut på marknaden se till att det
uppfyller kraven. Det kan t.ex. handla om en användning av ett ämne i den
verksamhet där avfallet upphörde att vara avfall. Vilka krav som är
tillämpliga och ska uppfyllas måste avgöras i det enskilda fallet (se författningskommentaren till 9 a §).
Övervägandena finns i avsnitt 5.
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9c§
Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om när avfall upphör att vara avfall enligt 9 a §.
Enligt artikel 6.3 i avfallsdirektivet får nationella kriterier för när avfall
upphör att vara avfall (s.k. end-of-waste kriterier) tas fram. Bemyndigandet syftar till att ge möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att ta fram nationella end-of-waste kriterier. Även vid
framtagande av nationella kriterier ska villkoren i 9 a § vara uppfyllda.
Nationella end-of-waste kriterier får enligt avfallsdirektivet endast tas
fram om det inte har fastställts kriterier på unionsnivå (artikel 6.3). Hittills
har det tagits fram end-of-waste kriterier på unionsnivå för skrot av järn,
stål eller aluminium, krossglas och kopparskrot.
Övervägandena finns i avsnitt 5.
10 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om den s.k. avfallshierarkin. Den
genomför artikel 4.1 och 4.2 i avfallsdirektivet (se prop. 2015/16:166
s. 33–35).
En ändring görs genom att det anges att skyldigheten i paragrafen ska
uppfyllas av den som är ansvarig för att avfall blir behandlat. Enligt nuvarande bestämmelse ska ”den som behandlar eller är ansvarig för att avfall blir behandlat” uppfylla kravet. Genom ändringen blir det tydligt att
den som behandlar avfall för någon annans räkning inte har en skyldighet
att avgöra vilken behandlingsmetod som är den lämpligaste. Valet av
metod ska alltid göras av den som är ansvarig för att avfallet blir behandlat.
Enligt 11 a § har den ursprunglige avfallsproducenten alltid ett ansvar att
behandla avfallet i enlighet med avfallshierarkin om inte annat har avtalats
eller föreskrivs i lag eller annan författning.
Övervägandena finns i avsnitt 6.1.
11 a §
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Paragrafen, som är ny, klargör den ursprungliga avfallsinnehavarens och
andra aktörers ansvar för val av behandlingsmetod och för kostnader för
hantering av det avfall som denna har producerat. Den genomför artiklarna
14.1 och 15.2 i avfallsdirektivet.
I miljöbalken avses med ursprunglig avfallsproducent den som ger
upphov till avfall (15 kap. 4 §).
Av paragrafen framgår att den ursprungliga avfallsproducenten som
utgångspunkt har ansvaret för kostnaderna för att hantera det avfall som
denna har producerat samt ett ansvar att se till att avfallet genomgår en
fullständig behandling i enlighet med avfallshierarkin. Av inledningen till
paragrafen framgår dock att hela eller delar av ansvaret kan ligga på någon
annan än den ursprungliga avfallsproducenten om en ansvarsfördelning
finns reglerad i lag eller annan författning eller är avtalad.
I punkt 1 regleras den ursprungliga avfallsinnehavarens ansvar för att se
till att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med avfallshierarkin. Avfall kan genomgå både preliminär och slutlig behandling.
Preliminär behandling innebär att avfallet förbereds inför en slutlig behandling, t.ex. genom sortering, krossning eller komprimering. Att avfallet

genomgår slutlig behandling innebär att avfallet efter behandlingen upphör att vara avfall efter att ha genomgått ett återvinningsförfarande eller
att det slutligt bortskaffas, t.ex. genom förbränning eller deponering. Ett
avfall har genomgått en fullständig behandling när all nödvändig preliminär och slutlig behandling har genomförts. Den ursprungliga avfallsproducentens ansvar kvarstår som utgångspunkt under hela behandlingskedjan, dvs. även om avfallet överförs till någon annan för förberedande
behandling. För vissa typer av avfall är dock ansvaret för behandlingen
särskilt reglerat. I 15 kap. 20 § finns t.ex. en skyldighet för kommunen att
behandla kommunalt avfall. Ett hushåll ansvarar således inte för att välja
behandlingsmetod för det avfall som hushållet producerar. Liknande bestämmelser om lättnader i den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för
behandlingen finns även för avfall som omfattas av producentansvar, t.ex.
förpackningsavfall och elavfall.
Av punkt 2 framgår att den ursprungliga avfallsproducenten även ansvarar för kostnaderna för att hantera det avfall som har producerats. Uttrycket ”hantera avfall” förklaras i balken och omfattar insamling, sortering, transport, återvinning, bortskaffande och andra åtgärder som innebär
att man tar fysisk eller icke-fysisk befattning med avfall (15 kap. 5 §).
Kostnaderna för avfallshanteringen inkluderar alla kostnader som är relaterade till det avfall som den ursprungliga avfallsproducenten har producerat, inklusive kostnader för nödvändig infrastruktur och driften av den.
Infrastrukturen är anläggningar och andra strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Det kan t.ex. vara system för insamling
och transport av avfall. Bestämmelsen är ett uttryck för principen om att
förorenaren betalar. Det finns dock även vissa lättnader i den ursprungliga
avfallsproducentens kostnadsansvar, t.ex. genom de bestämmelser om
kommunernas och producenternas ansvar som nämns ovan. Bestämmelserna innebär att kommunerna betalar kostnaderna för att samla in, transportera och behandla avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap.
20 § och att producenterna betalar för att ordna insamling och behandla
avfall som omfattas av deras producentansvar. Den slutliga kostnaden får
dock oftast den ursprungliga avfallsproducenten betala genom att kommunerna debiterar en avgift för avfallshanteringen och genom att producenterna inkluderar kostnaderna för avfallshanteringen i priset på sina varor.
Om avfallet överlåts och ansvarsfördelningen inte uttryckligt är reglerad i
avtalet torde det i normalfallet även följa av allmänna avtalsrättsliga
principer att ansvaret för de kostnader som är förenade med avfallshanteringen och valet av behandlingsmetod övergår till den nya ägaren.
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
15 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som rör producentansvar och insamlingssystem. Ändringarna genomför delvis artikel 4.1
och 5.1 i förpackningsdirektivet.
I punkt 1 ändras bemyndigandet från att gälla föreskrifter om skyldighet
för producenter att se till att produkter omfattas av ett insamlingssystem
för återvinning till en skyldighet att omfattas av ett insamlingssystem för
behandling. Vad som avses med behandla avfall anges i 6 §.
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I punkt 2 görs endast en språklig ändring.
I punkt 3, som är ny, införs ett bemyndigande att meddela föreskrifter
om vissa skyldigheter för den som driver ett insamlingssystem. Föreskrifterna får enligt punkt a gälla skyldighet att lämna information till producenter och avfallsproducenter om återanvändning, utsortering, insamling
och behandling. Föreskrifterna kan t.ex. gälla information om hur utsortering av avfall ska göras, var det utsorterade avfallet ska lämnas och vilka
möjligheter det finns att behandla det utsorterade avfallet. Föreskrifter kan
också gälla information om miljönyttan med återanvändning. Enligt
punkt b får föreskrifterna även gälla skyldighet att vidta åtgärder för att
främja återanvändning. Sådana föreskrifter kan t.ex. innebära en skyldighet att vidta åtgärder som ger de anslutna producenterna incitament att
främja återanvändning.
I punkt 4, som är ny, införs ett bemyndigande att meddela föreskrifter
om skyldighet för den som driver ett system för återanvändning av förpackningar att anmäla detta.
Vad som avses med avfallsproducent anges i 4 § och vad som avses med
producent anges i 9 §. Vad som avses med samla in avfall anges i 7 § och
vad som avses med återanvändning och återvinna avfall anges i 2 och 6 §§.
Övervägandena finns i avsnitt 11.
20 §

98

Paragrafen innehåller bestämmelser om kommunens ansvar för att behandla avfall.
Det görs en ändring som innebär att termen behandlas ersätter återvinns
eller bortskaffas. Denna ändring är endast språklig. Vad som avses med
uttrycket behandla avfall anges i 6 §. Det görs även en följdändring till
ändringen i 3 §.
I punkt 1 anges att kommunen ska ansvara för att kommunalt avfall behandlas. Vad som avses med kommunalt avfall anges i 3 §. Kommunen
ansvarar både för kommunalt avfall som producerats av hushåll och avfall
från andra källor.
I punkt 2 anges att kommunen ska ansvara för avloppsfraktioner och
filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade
för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten, för spillvatten som till sin art och sammansättning liknar
hushållsspillvatten. Med enskild avloppsanläggning avses i denna bestämmelse en avloppsanläggning som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning. En allmän va-anläggning är en anläggning över vilken en kommun
har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och används
för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Bestämmelsen omfattar både enskilda anläggningar
som betjänar en fastighet och samfällda anläggningar.
Med personekvivalent avses i denna bestämmelse den mängd nedbrytbart organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram
löst syre per dygn under sju dygn (jämför Naturvårdsverkets föreskrifter
om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse
[NFS 2016:6]. Med hushållsspillvatten avses spillvatten från bostäder och
serviceinrättningar, vilket till övervägande del utgörs av toalettvatten eller
bad-, disk- och tvättvatten (Jämför Havs- och vattenmyndighetens allmänna

råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten [HVMFS 2016:17].
Med avloppsfraktioner avses avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier och
innehåll i slutna tankar (Jämför Havs- och vattenmyndighetens allmänna
råd HVMFS 2016:7). Med filtermaterial avses t.ex. filtermaterial från fosforfällor.
I punkt 3 anges att kommunen ska ansvara för latrin från torrtoaletter
och jämförliga lösningar. Med torrtoalett avses en toalett som inte använder vattenspolning. Exempel på en jämförlig lösning är en torrtoalett som
spolar urin med en liten mängd vatten. Med latrin avses urin, fekalier och
annat toalettavfall.
I punkt 4 anges att kommunen ska ansvara för bygg- och rivningsavfall
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Vad som avses med
bygg- och rivningsavfall anges i 8 §. Den yrkesmässiga verksamheten behöver inte vara en verksamhet i vilken huvudsakligen vidtas bygg- och
rivningsåtgärder. Det kan uppkomma bygg- och rivningsavfall i samband
med åtgärder som utförs av en aktör som äger eller förvaltar en fastighet i
yrkesmässig verksamhet, t.ex. en fastighetsägare som hyr ut bostadslägenheter och lokaler. Det avfall som uppkommer i sådana fall bör anses
uppkomma i den yrkesmässiga verksamheten. Ett exempel på bygg- och
rivningsavfall som kommunen ska ansvara för är bygg- och rivningsavfall
som produceras när privatpersoner river väggar eller byter kök i sin bostad.
I den nuvarande regleringen framgår inte i vilken utsträckning bygg- och
rivningsavfall ingår i termen hushållsavfall. Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden räknas
som en normal del av boendet och avfall från sådana arbeten anses vara
hushållsavfall. Ändringen innebär att kommunen även ansvarar för avfall
från mer omfattande bygg- och rivningsarbeten om detta avfall inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Ändringen innebär även att kommunen inte ansvarar för avfall från mindre bygg- och rivningsarbeten om
detta avfall producerats i en yrkesmässig verksamhet.
Bestämmelsen i nuvarande andra stycket flyttas till nya 20 a §.
Övervägandena finns i avsnitt 6.
20 a §
Paragrafen, som är ny, innehåller en skyldighet för kommunen att under
vissa förutsättningar transportera bort avfall från den fastighet där avfallet
finns.
Bestämmelsen motsvarar nuvarande 20 § andra stycket (se prop.
2015/16:166 s. 71 f).
21 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från
kommunens ansvar enligt 20 och 20 a §§.
En ändring görs som innebär att paragrafen även gäller undantag från
kommunens ansvar enligt 20 a §. Ändringen är en följdändring till den
ändring som innebär att bestämmelsen i det nuvarande 20 § andra stycket
placeras i 20 a §.
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22 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
att kommunen ska ansvara för annat avfall än sådant som avses i 20 §.
Ändringar görs som innebär att bemyndigandet avser ansvar för annat
avfall än sådant som kommunen ansvarar för enligt 20 § i stället för annat
avfall än hushållsavfall. Ändringarna är följdändringar till de ändringar
som görs i 3 och 20 §§.
Det görs även en ändring som innebär att termen behandlas ersätter återvinns eller bortskaffas. Denna ändring är endast språklig. Vad som avses
med uttrycket behandla avfall anges i 6 §.
23 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om vad kommunen ska ta hänsyn till
när den planerar och beslutar om hur den ska ta ansvar för avfall.
Med anledning av att bestämmelsen i nuvarande 20 § andra stycket
flyttas till nya 20 a § införs en hänvisning till 20 a §.
24 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om att viss avfallshantering inte får
utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar.
En ändring görs som innebär att det även görs en hänvisning till 20 a §.
Ändringen är en följdändring till den ändring som innebär att bestämmelsen i nuvarande 20 § andra stycket placeras i 20 a §.
30 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att den som i
yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall ska lämna det till
någon som har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för hanteringen.
En ändring görs som innebär att bemyndigandet utökas till att omfatta
även den som hanterar avfall. Det görs även en ändring som innebär att
bemyndigandet gäller allt avfall. Detta innebär att det kan meddelas föreskrifter om att den som hanterar kommunalt avfall som producerats av
hushåll ska lämna det till någon som har det tillstånd eller har gjort den
anmälan som krävs för hanteringen. Vad som avses med hantera avfall
anges i 5 §.
Det görs även en ändring som innebär att uttrycket producerar avfall
ersätter ger upphov till avfall. Denna ändring är språklig. Vad som avses
med avfallsproducent anges i 4 §.
En överträdelse av föreskrifter som har meddelats med stöd av paragrafen genom att för transport lämna avfall till den som inte har det tillstånd
som krävs för en sådan transport är straffsanktionerad enligt 29 kap. 9 § 15.
Övervägandena finns i avsnitt 6.6.
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31 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
dokumentera och lämna uppgifter.
En ändring görs som innebär att föreskrifter får meddelas om skyldighet
att dokumentera och lämna uppgifter om avfall, hantering av avfall och
avfallsförebyggande åtgärder. Bemyndigandet begränsas inte längre till
yrkesmässiga verksamheter som ger upphov till avfall. Vad som avses med
avfallsförebyggande åtgärder anges i 2 §. Vad som avses med hantera
avfall anges i 5 §.
Övervägandena finns i avsnitt 12.
45 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder,
hantering av avfall och innehållet i avfallsplanerna.
En ändring görs som innebär att föreskrifter även får meddelas om skyldighet för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder. Ändringen genomför delvis artikel 9.1 och artikel 29 i avfallsdirektivet. Vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder anges 2 §.
Övervägandena finns i avsnitt 9.
27 kap.
4§
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för kommunen att ta ut avgifter
för den avfallshantering som kommunerna är skyldiga att utföra och för
vissa avfallsförebyggande åtgärder.
I första stycket införs en punktuppställning. Uttrycket ”utförs av kommunen eller den som kommunen anlitar” ersätter uttrycket ”genom deras
försorg”. Ändringen är endast språklig.
Punkt 1 motsvarar i sak det nuvarande första stycket. Det görs även en
ändring som innebär att termen behandlas ersätter återvinns eller bortskaffas. Denna ändring är endast språklig. Vad som avses med uttrycket
behandla avfall anges i 15 kap. 6 §.
Punkt 2 innebär att kommunen får meddela föreskrifter om avgift för
åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt
15 kap. 20 § om avfallsförebyggande åtgärder. Vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder anges i 15 kap. 2 §.
Punkt 3 innebär att kommunen får meddela föreskrifter om avgift för
åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering
av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som
producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §. I
15 kap. 7 § finns en förklaring av samla in avfall som har betydelse för
denna bestämmelse. Vad som avses med återanvändning anges i 15 kap. 2 §.
Andra stycket motsvarar i sak den nuvarande sista meningen i första
stycket. Den ändring som görs är endast språklig.
Övervägandena finns i avsnitt 10.
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5§
Paragrafen innehåller närmare bestämmelser om grunderna för beräkningen av renhållningsavgiften.
Ändringen i första stycket innebär att en engångskostnad får tas ut om
avgiften avser behandling, dvs. även när avfallet behandlas i syfte att återvinnas. Med behandling avses detsamma som behandla avfall i 15 kap. 6 §.
I andra stycket görs en följdändring till ändringen i 4 § som innebär att
en hänvisning görs till 4 § första stycket 1. Det görs också en ändring som
innebär att avgiften ska täcka nödvändiga kostnader för den infrastruktur
som behövs för avfallshanteringen. Detta kan t.ex. inkludera ett sopsugssystem i ett tätbebyggt område för att minska transportbehovet vid insamlingen av avfall. Ändringen genomför delvis artikel 14 i avfallsdirektivet.
Övriga ändringar är endast språkliga.
I 15 kap. 5 § miljöbalken anges vad som avses med hantera avfall. Förklaringen är relevant även vid tillämpningen av denna bestämmelse.
Övervägandena finns i avsnitt 10.
29 kap.
9§
Paragrafen innehåller bestämmelser om straffsanktionering.
I punkt 15 görs en följdändring till ändringen i 15 kap. 3 §. Ändringen
innebär att straffbestämmelsen blir tillämplig för alla typer av avfall och
inte bara annat avfall än hushållsavfall.
Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

17.2

Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

18 kap.
18 a §
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sekretess för uppgifter
som hänför sig till avfallsregistret.
Bestämmelser om att Naturvårdsverket ska föra ett avfallsregister kommer att införas på förordningsnivå.
Av första stycket följer att sekretessen inte är begränsad till uppgifter om
farligt avfall utan omfattar även andra uppgifter som kan leda till att farligt
avfall kan komma till brottslig användning. Sekretessen är tillämplig såväl
hos den myndighet som för avfallsregistret som hos en annan myndighet
som hanterar uppgifter som hänför sig till avfallsregistret.
Sekretessen syftar till att motverka att farligt avfall används för brottslig
verksamhet. Av skaderekvisitet, som är rakt, följer att en förutsättning för
att en uppgift ska kunna sekretessbeläggas med stöd av paragrafen är att
ett utlämnande av uppgiften kan antas leda till att det farliga avfallet kan
komma att användas i brottslig verksamhet. Vid skadeprövningen måste
inte bara risken för att den som begär att få uppgifter utlämnade ska an102

vända dessa i brottslig verksamhet beaktas utan också att uppgifter kan
leda till att ett brott begås.
Enligt andra stycket är sekretessen begränsad till att gälla i högst tio år.
Övervägandena finns i avsnitt 13.
31 kap.
11 a §
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser sekretess för uppgifter i
avfallsregistret.
Bestämmelser om att Naturvårdsverket ska föra ett avfallsregister
kommer att införas på förordningsnivå.
Sekretessen gäller för verksamhet som avser förande av eller uttag ur
avfallsregistret. Sekretessen är därmed inte begränsad till vissa uppgifter
utan gäller registret i sin helhet.
Av skaderekvisitet, som är rakt, följer att en förutsättning för att en
uppgift ska kunna sekretessbeläggas med stöd av paragrafen är att det kan
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
Enligt andra stycket är sekretessen begränsad till att gälla i högst tjugo år.
Övervägandena finns i avsnitt 13.

17.3

Förslaget till lag om ändring i plan- och
bygglagen (2010:900)

10 kap.
6§
Paragrafen innehåller bestämmelser om den kontrollplan som ska finnas
för en bygg- eller rivningsåtgärd. Ändringarna genomför delvis artiklarna
9.1 f och 11.1 fjärde stycket i avfallsdirektivet.
I punkt 5 införs en ny bestämmelse som innebär att kontrollplanen ska
innehålla uppgift om vilka byggprodukter som kan återanvändas och om
hur dessa ska tas om hand. Vad som avses med byggprodukter anges i
1 kap. 4 §. Ändringen innebär således att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om annat än avfall som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov
till. Det kan t.ex. vara fråga om byggprodukter som dörrar och toaletter
som kan användas igen för att fylla samma funktion som de ursprungligen
var avsedda för. I samband med byggåtgärder kan det bli byggprodukter
över, t.ex. brädor och kakel, som kan användas i samband med andra byggåtgärder. Med återanvändning avses att en produkt eller komponent som
inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för (jämför 15 kap. 2 § miljöbalken).
Punkt 6 motsvarar delvis de nuvarande punkterna 5 och 6. Den nuvarande begränsningen som innebär att bestämmelsen endast avser rivningsåtgärder tas bort. Bestämmelsen ska således tillämpas även vid byggåtgärder
Ändringen innebär också att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om allt
avfall, dvs. både farligt avfall och icke-farligt avfall, som åtgärden kan ge
upphov till. Liksom enligt nuvarande punkt 6 ska det även anges hur avfallet ska tas om hand. Vid tillämpningen av denna paragraf avses med
farligt respektive icke-farligt avfall detsamma som i 3 § avfallsförordning-
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en. Vid tillämpningen avses med avfall detsamma som i 15 kap. 1 §
miljöbalken. Kraven utökas genom att planen även särskilt ska innehålla
uppgifter om hur avfallet ska tas om hand för att möjliggöra avlägsnande
och säker hantering av farliga ämnen och materialåtervinning av hög kvalitet. Vad som utgör materialåtervinning av hög kvalitet kan variera över tid
med hänsyn till teknisk utveckling och måste avgöras i det enskilda fallet.
Vid tillämpningen av denna paragraf avses med farliga ämnen detsamma
som i CLP-förordningen (artikel 3). Med hantera avfall avses detsamma
som i 15 kap. 4 § miljöbalken.
Övervägandena finns i avsnitt 8.
11 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om den kontrollansvarigas skyldigheter.
I punkt 1 görs en ändring som innebär att den kontrollansvariga ska
biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till. Ändringen
görs med anledning av att bestämmelserna i 6 § ändras så att inventeringen
inte längre endast avser rivningsåtgärder. Eftersom inventering, genom
observationsundersökning, inte kan göras inför byggåtgärder ersätts termen inventering med krav på att identifiera avfall och byggprodukter som
kan återanvändas. Avsikten är dock att en fysisk inventering ska göras om
det är en plan för en rivningsåtgärd. Vid tillämpningen av denna paragraf
har avfall samma betydelse som i 15 kap. 1 § miljöbalken.
Övervägandena finns i avsnitt 8.
19 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som ska gås igenom vid det
tekniska samrådet.
I punkt 3 görs en ändring som innebär att kravet på vad som ska gås
igenom vid det tekniska samrådet utökas till att även omfatta hur identifieringen av icke-farligt avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.
Vid tillämpningen av denna paragraf avses med farligt respektive ickefarligt avfall detsamma som i 3 § avfallsförordningen. Ändringen innebär
även att punkten ska tillämpas när det är fråga om byggåtgärder. Ändringarna görs med anledning av ändringarna i 6 §. Ändringen genomför delvis
artikel 11.1 fjärde stycket i avfallsdirektivet.
Övervägandena finns i avsnitt 8.
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17.4

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

2§
I paragrafen anges vad som avses med avfallsförbränningsanläggning.
En ändring görs i punkt 4 som innebär att uttrycket kommunalt avfall
ersätter termen hushållsavfall. Ändringen är en följd av ändringen i 15 kap.
3 § miljöbalken.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
5a§
I paragrafen, som är ny, anges vad som avses med kommunalt avfall.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
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Sammanfattning av promemorian
Genomförande av reviderade EU-direktiv på
avfallsområdet i aktuella delar
I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i sex EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras. Lagförslagen i promemorian innebär i
huvudsak följande.
Det anges i miljöbalken vad som avses med termer och uttryck som är
definierade i avfallsdirektivet. Det gäller bland annat termer som byggoch rivningsavfall, avfallsproducent och hantera avfall. Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och utformas i huvudsak på
samma sätt som i avfallsdirektivet. Ändringen i sig förändrar inte ansvaret
för avfallshanteringen.
Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs i miljöbalken.
Det tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga författningskrav för material och produkter när avfall upphör att vara avfall.
Vidare kompletteras bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och
bygglagen (2010:900) så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt
bygg- och rivningsavfall och även byggprodukter som kan återanvändas.
Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas så att invånarna i olika kommuner får en likvärdig service.
Det införs ett bemyndigande i miljöbalken för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som skyldighet
för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder.
Det anges i miljöbalken att renhållningsavgiften får omfatta kostnaderna
för nödvändig infrastruktur. För att underlätta finansieringen av kommunernas ansvar för att förebygga avfall föreslås också att renhållningsavgiften ska kunna användas även för avfallsförebyggande åtgärder inom
ramen för kommunens renhållningsskyldighet gentemot hushållen.
Det har i avfallsdirektivet införts en skyldighet för medlemsstaterna att
inrätta elektroniska register för uppgifter om farligt avfall. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att tillhandahålla en sådan digital lösning. I promemorian föreslås att bestämmelser införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för
uppgifter i avfallsregistret.
Lagförslagen i promemorian föreslås träda i kraft den 5 juli 2020.
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Promemorians lagförslag
Förslag till lag om ändring i miljöbalken
Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken
dels att 14 kap 2 §, 15 kap. 1–6, 8, 10, 15, 20, 21–24, 30, 31, 39 och
45 §§, 27 kap. 4 och 5 §§ och 29 kap. 9 § och rubriken närmast före
15 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 15 kap. 9 a–9 c, 11 a och
20 a §§, och närmast före 15 kap. 9 a och 11 a §§ nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
14 kap.
2 §2

I detta kapitel avses med
kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska
ämnen som inte är en vara,
blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera
kemiska ämnen,
vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller
design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion,
bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består
av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller
spindeldjur,
hantering: en verksamhet eller
hantering: en verksamhet eller
åtgärd som innebär att en kemisk åtgärd som innebär att en kemisk
produkt eller bioteknisk organism produkt, bioteknisk organism eller
tillverkas, bearbetas, behandlas, vara tillverkas, bearbetas, behandförpackas, förvaras, transporteras, las, förpackas, förvaras, transportanvänds, omhändertas, destrueras, eras, används, omhändertas, destrukonverteras, saluförs, överlåts eller eras, konverteras, saluförs, överlåts
är föremål för något annat jämför- eller är föremål för något annat
bart förfarande,
jämförbart förfarande,
införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
till Sverige, och
utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
från Sverige.

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2018/851.
2
Senaste lydelse 2016:781.
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Lydelse enligt prop. 2019/20:22

Föreslagen lydelse
15 kap.
1§

Med avfall avses i detta kapitel Med avfall avses i denna balk varje
varje ämne eller föremål som inne- ämne eller föremål som innehavahavaren gör sig av med eller avser ren gör sig av med eller avser eller
eller är skyldig att göra sig av med. är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en
biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa eller
miljön.
Ett ämne eller föremål som har
återvunnits och uppfyller krav i
fråga om fortsatt användning enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 39 eller 40 § upphör att
vara avfall.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §3

Med avfallsförebyggande åtgärder
avses i detta kapitel åtgärder som
vidtas innan ett ämne eller föremål
har blivit avfall och som syftar till
en minskning av mängden avfall,
en minskning av mängden skadliga
ämnen i material och produkter
eller en minskning av de negativa
effekter på människors hälsa och
miljön som avfall ger upphov till.

3
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I denna balk avses med
avfallsförebyggande åtgärder:
åtgärder som vidtas innan ett ämne
eller föremål har blivit avfall och
som syftar till en minskning av
mängden avfall, en minskning av
mängden farliga ämnen i material
och produkter eller en minskning
av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall
ger upphov till, och
återanvändning: att ett ämne
eller föremål som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var
avsett för.

3 §4
Med hushållsavfall avses i detta
kapitel avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet.
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Med kommunalt avfall avses i
denna balk avfall från hushåll och
sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogsbruk,
3. avfall från fiske,
4. avloppsslam och annat avfall
från avloppsnät och avloppsrening
samt avfall från septiktankar,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

4 §5
Med återanvändning avses i detta
kapitel att något som inte är avfall
används igen för att fylla samma
funktion som det ursprungligen var
avsett för.

Med avfallsproducent avses i
denna balk den som ger upphov till
avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra
förfaranden ändrar avfallets art
eller sammansättning.

5 §6
Med hantera avfall avses i detta
kapitel att
1. samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.

Med hantera avfall avses i denna
balk att
1. samla in, transportera, sortera,
återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, sorteras, återvinns,
bortskaffas eller byter ägare eller
innehavare.
6 §7

I detta kapitel avses med
I denna balk avses med
återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till
nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en
4

Senaste lydelse 2016:782.
Senaste lydelse 2016:782.
6
Senaste lydelse 2016:782.
7
Senaste lydelse 2016:782.
5
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sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning,
förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera
något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,
materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål
som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,
bortskaffa avfall: göra sig av med något som är avfall utan att återvinna
det eller utan att lämna det till någon som samlar in eller transporterar bort
det, och
behandla avfall: återvinna eller bortskaffa avfall.
8 §8
I detta kapitel avses med
I denna balk avses med
fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare,
uttjänt bil: en personbil, buss
uttjänt bil: en personbil, buss
eller lastbil vars totalvikt inte över- eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är stiger 3 500 kilogram och som är
avfall,
avfall, och
bilskrotare: den som bedriver
bilskrotare: den som bedriver
yrkesmässig verksamhet som syftar yrkesmässig verksamhet som syftar
till att återvinna eller bortskaffa ut- till att återvinna eller bortskaffa uttjänta bilar.
tjänta bilar, och
bygg- och rivningsavfall: avfall
från bygg- och rivningsarbeten.
När avfall upphör att vara avfall
9a§
Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara
avfall om,
1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
2. det finns en marknad för eller
efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål,
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och
annan författning, och
4. användningen av ämnet eller
föremålet inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa
eller miljön.
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Den som för första gången släpper
ut ett ämne eller föremål som har
upphört att vara avfall på marknaden ska se till att ämnet eller
föremålet uppfyller tillämpliga
krav i lag och annan författning.
Om ett sådant ämne eller föremål
används utan att ha släppts ut på
marknaden, ska i stället den som
för första gången använder ämnet
eller föremålet se till att det uppfyller kraven.
9c§
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om när avfall
upphör att vara avfall enligt 9 a §.
10 §9
En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder
finns i 2 kap. 5 §.
Den som behandlar avfall eller
Den som är ansvarig för att avfall
är ansvarig för att avfall blir be- blir behandlat ska se till att det
handlat ska se till att det
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och
miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är
orimlig.

9

Senaste lydelse 2016:782.
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Den ursprungliga
avfallsproducentens ansvar
11 a §
Om inte annat har avtalats eller är
föreskrivet i lag eller annan författning, ansvarar den ursprungliga
avfallsproducenten för
1. att avfallet genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i
enlighet med 10 §, och
2. kostnaderna för att hantera det
avfall som har producerats.

15 §10
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. skyldighet för producenter av
1. skyldighet för producenter av
förpackningar, producenter av förpackningar, producenter av
papper för tidningar, tidskrifter, papper för tidningar, tidskrifter,
direktreklam, kataloger eller andra direktreklam, kataloger eller andra
liknande pappersprodukter och pro- liknande pappersprodukter och
ducenter av elektriska eller elekt- producenter av elektriska eller
roniska produkter att se till att för- elektroniska produkter att se till att
packningarna, papperet eller de förpackningarna, papperet eller de
elektriska och elektroniska produk- elektriska och elektroniska produkterna omfattas av ett insamlings- terna omfattas av ett insamlingssystem för återvinning eller åter- system för behandling eller återanvändning,
användning, och
2. tillstånd för yrkesmässig drift
2. tillstånd för yrkesmässig drift
av ett sådant insamlingssystem,
av sådana insamlingssystem.
och
3. skyldighet för den som driver
ett sådant insamlingssystem att
a) lämna information till producenter och avfallsproducenter om
återanvändning, utsortering, insamling och behandling, och
b) vidta åtgärder för att främja
återanvändning, och
4. skyldighet för den som driver
ett system för återanvändning av
förpackningar att anmäla detta.
Föreskrifter enligt första stycket 1 får endast avse producenter som
omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §.

10
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Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas.
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Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsslam och annat avfall
från avloppsnät och avloppsrening
samt avfall från septiktankar, om
avfallet kommer från hushåll eller
till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, och
3. bygg- och rivningsavfall som
inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.

Kommunen ska transportera bort
avfallet från den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
20 a §
Kommunen ska transportera bort
det avfall som avses i 20 § från den
fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
21 §12
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från
kommunens ansvar enligt 20 § i
fråga om avfall som omfattas av
11
12
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Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag
från kommunens ansvar enligt 20
och 20 a §§ i fråga om
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producentansvar enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 12 §.

1. avfall som omfattas av producentansvar enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 12 §,
och
2. kommunalt avfall från andra
källor än hushåll.

22 §13
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får i fråga om annat avfall
än hushållsavfall meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att avfallet återvinns eller
bortskaffas och transporteras från
den fastighet där avfallet finns.
Föreskrifterna får endast avse avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att kommunen ska ansvara för
att annat avfall än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från den fastighet där avfallet
finns. Föreskrifterna får endast avse
avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

23 §14
När kommunen planerar och
beslutar hur den ska ta sitt ansvar
enligt 20 § eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
22 § ska kommunen ta hänsyn till
fastighetsinnehavarnas förmåga att
själva hantera avfall på ett sätt som
är godtagbart med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och
miljön och de behov som finns för
olika slag av bebyggelse.

När kommunen planerar och
beslutar hur den ska ta sitt ansvar
enligt 20 och 20 a §§ eller enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 22 §, ska kommunen ta
hänsyn till fastighetsinnehavarnas
förmåga att själva hantera avfall på
ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön och de behov som
finns för olika slag av bebyggelse.

24 §15
Om kommunen enligt 20 § eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska ansvara för
en viss hantering av avfall, får den
hanteringen inte utföras av någon
annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar.
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Om kommunen enligt 20 eller
20 a § eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 22 § ska
ansvara för en viss hantering av avfall, får den hanteringen inte utföras
av någon annan än kommunen eller
den som kommunen anlitar.

Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten Bilaga 2
återvinner eller bortskaffar avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
En åtgärd som avses i andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 19 §.
Uppgifter om och hantering av
avfall i yrkesmässig verksamhet

Uppgifter om och hantering av
avfall som uppkommer i
yrkesmässig verksamhet

30 §16
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet ger
upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna det till någon
som har det tillstånd eller har gjort
den anmälan som krävs för hanteringen.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall ska
lämna det till någon som har det
tillstånd eller har gjort den anmälan
som krävs för hanteringen av
avfallet.

31 §17
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till avfall ska
lämna uppgift till kommunen om
avfallet och dess hantering.

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att den som i yrkesmässig verksamhet producerar avfall ska lämna uppgift till kommunen om avfallet och dess hantering.

39 §18
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om hur avfall ska hanteras som behövs med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön.

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om
1. hur avfall ska hanteras, och
2. skyldighet att dokumentera och
lämna uppgifter om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande
åtgärder.
Föreskrifter enligt första stycket 1
får endast avse åtgärder som be-
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hövs med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön.
45 §19
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att lämna information om hantering av avfall och
innehållet i avfallsplanerna.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande
åtgärder, hantering av avfall och
innehållet i avfallsplanerna.

27 kap.
4§
Kommuner får meddela föreskrifter
om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som enligt
denna balk eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
balken utförs genom deras försorg.
Avgiften skall enligt kommunens
bestämmande betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från fartyg finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Kommunen får meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för
1. insamling, transport och behandling av avfall som enligt denna
balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken
utförs av kommunen eller den som
kommunen anlitar,

2. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll om
avfallsförebyggande åtgärder, och
3. åtgärder som kommunen
vidtar för att underlätta insamling
och sortering av återanvändbara
produkter från hushåll.
Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller
till den som utför renhållningen.
Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall finns i
lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg och i lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster.

5§
En avgift som avses i 4 § första
stycket skall vara årlig eller på
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En avgift som avses i 4 § första
stycket ska vara årlig eller på annat

annat sätt periodisk. Om avgiften
avser insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen, får
kommunen besluta att avgiften
skall betalas särskilt för varje tillfälle i fråga.
Avgiften skall bestämmas till
högst det belopp som behövs för att
täcka nödvändiga planerings-,
kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader
skall räknas av kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhållning. Avgiften får tas ut på ett
sådant sätt att återanvändning,
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

sätt periodisk. Om avgiften avser Bilaga 2
insamling, transport och behandling vid enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska betalas särskilt för varje tillfälle.

Den avgift som avses i 4 § första
stycket 1 ska bestämmas till högst
det belopp som behövs för att täcka
nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader
för renhållningen. Från dessa kostnader ska kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhållning räknas av. Avgiften får tas ut
på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får avtalet läggas till grund för beräkning av avgiften, om kostnaden därigenom
inte blir väsentligt högre än om kommunen själv utför renhållningen.
29 kap.
9 §20

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om
skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,
3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 12 kap. 8 §,
4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,
5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,
6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,
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7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och
märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,
8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,
9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller
kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr
1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som
inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma
förordning,
10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 648/2004,
11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,
12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i
Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel
52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige,
släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av
ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,
13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,
14. bryter mot bestämmelsen i
14. bryter mot bestämmelsen i
15 kap. 24 § första stycket eller en 15 kap. 24 § första stycket eller en
föreskrift som regeringen har med- föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § delat med stöd av 15 kap. 39 §
genom att yrkesmässigt eller annars första stycket 1 genom att yrkesi stor omfattning transportera av- mässigt eller på annat sätt i stor
omfattning transportera avfall, eller
fall, eller
15. bryter mot en föreskrift som
15. bryter mot en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd regeringen har meddelat med stöd
av 15 kap. 30 § genom att för trans- av 15 kap. 30 § genom att för transport lämna annat avfall än hus- port lämna avfall till den som inte
hållsavfall till den som inte har det har det tillstånd som krävs för en
tillstånd som krävs för en sådan sådan transport.
transport.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen
kan dömas ut enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 5 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
Härigenom föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a §, och
närmast före 18 kap. 15 a § och 31 kap. 11 a § nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap.
Avfallsregister
18 a §
Sekretess gäller för uppgift som
hänför sig till avfallsregistret, om
det kan antas att farligt avfall kan
komma till brottslig användning om
uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst tio år.
31 kap.
Avfallsregistret
11 a §
Sekretess gäller i verksamhet som
avser förande av och uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften
röjs.
För uppgift i allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 5 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
(2010:900)
Härigenom föreskrivs1 att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
10 kap.
6§

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller
rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när
besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som riv5. vilket avfall som åtgärden kan
ningsåtgärder kan ge upphov till, ge upphov till och hur avfallet ska
och
tas om hand för att möjliggöra
a) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, och
b) materialåtervinning av hög
kvalitet, och
6. hur farligt avfall och annat
6. vilka byggprodukter som kan
återanvändas och hur dessa ska tas
avfall ska tas om hand.
om hand.
11 §
En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att
1. biträda byggherren med att
upprätta förslag till den kontroll- upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i plan som krävs enligt 6 §,
fråga om rivningsåtgärder, biträda
vid inventeringen av farligt avfall
och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för
åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera
byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt
vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/851.

5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan Bilaga 2
vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till
byggnadsnämnden.
19 §2
Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som
byggherren har gett in,
3. hur identifieringen av avfall
3. hur förekomsten av tänkbart
farligt avfall har inventerats, om och återanvändbara byggproduksamrådet avser en rivningsåtgärd,
ter har gjorts,
4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra
tillsynsåtgärder,
5. behovet av ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om
kontrollplan eller startbesked, och
8. behovet av ytterligare sammanträden.

Denna lag träder i kraft den 5 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på avfall
som förbränns
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen om skatt på avfall som förbränns ska
ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss den
20 september 2019

Föreslagen lydelse

7§
Med avfallsförbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning
1. som är avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av
alstrad energi,
2. där förbränning av avfall sker på ett sådant sätt att det huvudsakliga
ändamålet med anläggningen inte kan anses vara produktion av energi
eller material,
3. där mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från förbränning av farligt avfall, eller
4. där det förbränns annat hus4. där det förbränns annat komhållsavfall än avfall som omfattas munalt avfall än avfall som omav någon av avfallstyperna i under- fattas av någon av avfallstyperna i
kapitel 20 01 och är källsorterat underkapitel 20 01 och är källsorteller i underkapitel 20 02, enligt erat eller i underkapitel 20 02, enbilagan till kommissionens beslut ligt bilagan till kommissionens
2000/532/EG av den 3 maj 2000 beslut 2000/532/EG av den 3 maj
om ersättning av beslut 94/3/EG 2000 om ersättning av beslut
om en förteckning över avfall i en- 94/3/EG om en förteckning över
lighet med artikel 1 a i rådets direk- avfall i enlighet med artikel 1 a i
tiv 75/442/EEG om avfall, och råd- rådets direktiv 75/442/EEG om avets beslut 94/904/EG om upp- fall, och rådets beslut 94/904/EG
rättande av en förteckning över far- om upprättande av en förteckning
ligt avfall i enlighet med artikel 1.4 över farligt avfall i enlighet med arti rådets direktiv 91/689/EEG om ikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG
farligt avfall, i lydelsen enligt kom- om farligt avfall, i lydelsen enligt
kommissionens beslut 2014/955/EU.
missionens beslut 2014/955/EU.

Denna lag träder i kraft den 5 juli 2020.
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Förteckning över remissinstanserna
Efter remiss har yttranden kommit in från Aneby kommun, ASD-Eurospace, Avesta kommun, Avfall Sverige, Bil Sweden, Bollnäs kommun,
Boverket, Boxholms kommun, Byggherrarna, Byggmaterialhandlarna,
Byggmaterialindustrierna, Datainspektionen, Degerfors kommun, Domstolsverket, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, Eskilstuna kommun, Essity, Fastighetsägarna, Fortifikationsverket, FRA, Försvarets
materielverk (FMV), Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM),
Försvarsmakten, Göteborgs kommun, Havs- och vattenmyndigheterna,
HSB (Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening), Härjedalens
kommun, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM), IVL Svenska Miljöinstitutet, Jernkontoret, Kammarrätten i Sundsvall, Karlskrona
kommun, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Kristinehamns kommun, Livsmedelsverket,
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i
Örebro län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Stockholms län,
Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
Malmö kommun, Maskinentreprenörerna, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Naturvårdsverket, NCC AB, Norbergs kommun, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB), Näringslivets Regelnämnd, Peab AB, Piteå kommun, Polismyndigheten, Pressretur AB, Regelrådet, Region Stockholm,
Region Västerbotten/Samrådsgrupp avfall (SGA), Riksarkivet, Riksbyggen, RISE, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Småföretagarnas Riksförbund, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån (SCB), Stena Recycling AB, Stockholms kommun, Stockholms
universitet, Swedac, Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen), Svein
Blikfeldt, Svenska bioenergiföreningen (Svebio), Svenska standardiseringsinstitutet (SIS), Svensk Betong, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk
Däckåtervinning, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Svensk Ventilation,
Sveriges Allmännytta, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Sveriges
byggindustrier, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges
kommuner och regioner (SKR), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU),
Sveriges Åkeriföretag, Sysav, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF),
Säpo, Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB), Teknikföretagen, Tekniska verken i Linköping AB, Tetra Pak, Trafikverket, Transportstyrelsen,
Tullverket, VafabMiljö Kommunalförbund, Vilhelmina kommun, Vinnova,
Visita, Vänersborgs tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Åklagarmyndigheten, Återvinningsindustrierna (ÅI), och Östersunds kommun.
Följande remissinstanser har meddelat att de avstår från att lämna synpunkter på förslagen i promemorian: Ekonomistyrningsverket, Enköpings
kommun, Justitieombudsmannen, Luleå kommun, Tanumshede kommun
och Villaägarnas riksförbund.
Följande remissinstanser har inte svarat på remissen: Batteriåtervinningen, BlyBatteriRetur i Sverige AB, Bodens kommun, Borås kommun,
Botkyrka kommun, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Business
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Sweden, Carepa AB, Chalmers tekniska högskola, Dagligvaruleverantörernas Förbund, Elektronikåtervinningen i Sverige, El-Kretsen i Sverige
AB, Emmaboda kommun, Fortum AB, Fortum Waste Solutions AB, Föreningen grävande journalister, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB
(FTIAB), Grafiska företagens förbund, Gävle kommun, Hyresgästföreningen riksförbundet, Härnösands kommun, Höganäs kommun, Installatörsföretagen, JM AB, Kalix kommun, Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet, Konsumentföreningen Stockholm, Lantbrukarnas riksförbund,
Leksands kommun, Livsmedelsföretagen, Livsmedelshandlarna, Malå
kommun, Martin&Severa, Myrorna, Naturskyddsföreningen, Ragn Sells AB,
Returpack AB, Skanska Sverige AB, Skogsindustrierna, Stena Metall AB,
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Suez Recycling AB, Sundsvalls kommun,
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svensk Glasåtervinning AB,
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR), Tillväxtverket, TMR AB,
Trä- och möbelföretagen (TMF), Utgivarna och Vadstena kommun.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1507
4 juni 2020

Tekniska nämnden

Information revidering avfallstaxa- och föreskrift
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

Region Gotlands avfallsföreskrift och avfallstaxa är antagna av regionfullmäktige
2014-02-20 och gäller från och med 2014-04-01. I avfallsföreskrifterna framgår vad
som gäller för avfallshanteringen inom Region Gotland och avgifter för dess
insamling, behandling och administration.
Förvaltningen föreslår att avfallstaxan kompletteras med en regel om årliga
indexjusteringar med syfte att säkra rätt prisnivå för avgiftsintäkterna. Avfallstaxan
bör ses över i samband med upphandlingar av entreprenörer.
Region Gotlands avfallsföreskrift och avfallstaxa bör justeras utifrån tekniska
nämndens beslut om ny entreprenör för avfallshämtning 2021-02-01. Det kommer
att ske effektiviseringar inom slamverksamheten och mottagningsavgifter för
verksamhetsavfall ska arbetas in i taxan. En indexklausul ska införas i taxan för att
värdesäkra avgiftsintäkterna. Avfallstaxan behöver justeras utifrån kommande
lagändring av EU-direktiv på avfallsområdet samt fortsätta skapa en miljöstyrande
taxa i enlighet med avfallsplanen.
Ärendebeskrivning

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller
bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte
faller under producentansvaret. Enligt 15 kap 20 § miljöbalken ska alla kommuner ha
en gällande renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.
Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.
Begreppet är synonymt med renhållningsföreskrifter eller avfallsföreskrifter. Region
Gotlands avfallsplan för år 2020-2030 gäller från 2020-07-01.
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad. Utgångspunkten är
att avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.
Kommunen måste då upprätta en avfallstaxa med avgifter för de tjänster som ingår i
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det kommunala avfallsansvaret. För kommunerna kan avfallstaxan användas som
styrmedel för att återvinning och annan miljöanpassad avfallshantering stimuleras.
Grundläggande krav för avfallstaxor är:


27 kap. 4-6 §§ Miljöbalken. Vilket bl.a. innebär att regionfullmäktige ska anta
taxan, bestämmelser om avgiftsskyldig och till vem avgiften betalas.



Miljöbalkens allmänna hänsynsregler dvs. det får inte uppstå olägenhet för
människors hälsa och/eller miljö.



2 kap. 2 § Kommunallagen. Likställighetsprincipen innebär att invånarna ska
vara likställda i fråga om rättigheter, skyldigheter och avgifter för samma
tjänst.



8 kap. 3c § Kommunallagen. Självkostnadsprincipen innebär att kommunen
inte får ta ut högre avgifter än kostnaderna för avfallshanteringen.
Självkostnaden är den samlade kostnaden för hela avfallsverksamheten och
kommunen får inte göra någon vinst.

Information kommande lagändring Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet,
regeringens proposition 2019/20:156. Lagändringarna förväntas träda i kraft 1
augusti 2020. Ändringar i miljöbalken som kan komma att påverka avfallstaxa- och
föreskrift:
-

Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges vad
som avses med avfallsproducent.

-

Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet förtydligas.

-

Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om
avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter för återbruk
via avfallstaxan.

Nuvarande lydelse innebär att kommunernas ansvar för renhållning har varit likställd
med det som definierats som hushållsavfall. Med nya lagförslaget kommer det vara
skillnad i vad som är kommunalt avfall och vad som är kommunalt ansvar. Det finns
enligt den nya definitionen avfall som är kommunernas ansvar men som inte är
kommunalt avfall. Den nya definitionen införs i lagen för att överensstämma med
EUs definition av kommunalt avfall. Det kommunala renhållningsansvaret förtydligas
i lagtexten men innebär i sak ingen förändring jämfört med dagens lagtext.
Region Gotlands avfallsföreskrift och avfallstaxa är antagna av regionfullmäktige
2014-02-20 och gäller från och med 2014-04-01. En revidering av taxan är gjord
fr.o.m. år 2016 gällande slamverksamheten. I avfallsföreskrifterna framgår vad som
gäller för avfallshanteringen inom Region Gotland och avgifter för dess insamling,
behandling och administration.
Följande tjänster som föreslås omfattas i det nya taxeförslaget:
-

Prisjustering utifrån avtalet som börjar gälla 2021-02-01 med Urbaser AB för
insamling av mat-, rest- och grovavfall samt latrin.

-

Slam – beräkningar och justeringar utifrån effektivisering gällande bemanning
och transportoptimering.
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-

Mottagningsavgifterna för verksamhetsavfall regleras genom särskild prislista
antagen av tekniska nämnden 2018-10-24. En revidering av prislistan är gjord
fr.o.m. 2020-02-19 gällande en differentierad prissättning på
verksamhetsavfallet. Mottagningsavgifterna ska införas i taxan och beslutas
av regionfullmäktige.

-

Avfallstaxan ska ha en miljöstyrande effekt enligt avfallsplanen.

-

Avfallstaxan ska indexregleras och höjning ska kunna fattas av tekniska
nämnden.

-

Arbeta utifrån förväntade följder på avfallstaxor- och föreskrifter med
anledning av kommande lagändring Genomförande av EU-direktiv på
avfallsområdet, regeringens proposition 2019/20:156.

Bedömning

Teknikförvaltningen föreslår att en översyn av avfallstaxan bör göras varje år för
kommande avtalsperiod med ny entreprenör. Avfallstaxan föreslås kompletteras med
en indexklausul för att värdesäkra intäkterna.
Ekonomiska förutsättningarna inför kommande revidering av avfallstaxan är
följande:


Det negativa egna kapitalet med 6,5 miljoner kronor som finns för
avfallsverksamheten ska återställas.



Nytt avtal för avfallshämtning gäller fr.o.m. 1 februari 2021 vilket innebär
ökade kostnader för avfallsverksamheten, anbudet var det ekonomiskt mest
fördelaktiga. Skillnaden mellan nuvarande och kommande entreprenörsavtal
omfattar cirka 4,6 miljoner kronor, kostnaderna för nuvarande avtal är
baserat på utfallet år 2019. Kostnadsökningen infaller vid entreprenadsstart
och justeras därefter årligen under avtalsperioden med indexreglering.



Ökade investeringar inom avfallsverksamheten kommer att innebära ökade
kapitalkostnader år 2021 med 3,1 miljoner kronor. Enligt den strategiska
planen ska investeringar ske vid Slite deponi, återvinningscentralerna,
fordonsanskaffning m.fl. Om investeringsplanen fullföljs ökar
kapitalkostnaderna med 6,8 miljoner kronor till år 2025.



I regionfullmäktige 2020-06-15 föreslås beslut om att höja priset på
betalsopsäcken från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning av
betalsopsäck från 105 kronor till 300 kronor, beslutet kommer tas med i
avfallstaxan.

Barn- och genusperspektiv – Avfallstaxa- och föreskrift reglerar regionens
renhållning av avfallshantering. De ska utformas enligt likställighetsprincipen och
främja en långsiktigt hållbar framtid, vilket är speciellt viktigt för barnens hälsa och
välmående.
Landsbygdsperspektiv – Avfallstaxa- och föreskrift gäller alla abonnenter, både
stad och landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Avfallsverksamheten finansieras av en avfallstaxa
som ska täcka avfallsverksamhetens kostnader. Avfallsverksamhetens ekonomi är
idag i obalans och kombinerat med nytt avtal med entreprenör för insamling och
behandling kommer det att krävas taxehöjningar.
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Avfallstaxa
Antagen av regionfullmäktige 2014-02-20
Gäller från och med 2014-04-01
Prisrevidering beslutad av regionfullmäktige 2015-12-14
Gäller från och med 2016-01-01

Avfallstaxa 2014

Avfallstaxa för Region Gotland (inkl. moms)
Antagen av Regionfullmäktige 2014-02-20, reviderad 2015-12-14
Gäller fr.o.m. 2014-04-01

Fastighetsägare inom Region Gotland är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till Regionen erlägga renhållningsavgift
enligt denna taxa. Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala
renhållningsordningen för Region Gotland. Förutom Avfallstaxan finns bestämmelser om avgifter för hämtning av
återvinningsmaterial och mottagning av avfall i prislista för renhållningstjänster, antagen av tekniska nämnden.

1. ALLMÄNT
När Avfallstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse skall avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap. 5 §
miljöbalken högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning och sortering av matavfall som standard för insamling av
hushållsavfall. Grovsopor kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I renhållningsordningen för Region
Gotland samt i anvisningar från Region Gotland finns bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning skall ske.

2. HUSHÅLLSSOPOR – hämtning och omhändertagande
Renhållningsavgiften i den miljöstyrande taxan utgörs av tre delar:
1. Grundavgift som finansierar information, administration, anläggande och drift av återvinningscentraler och
miljöstationer, omhändertagande av farligt avfall och kundtjänst.
2. Hämtningsavgift som finansierar hämtning av hushållssopor inklusive kärl.
3. Viktbaserad behandlingsavgift som betalar behandlingen av de insamlade soporna.
Fastighet som beviljats befrielse för hämtning av kärl- och säckavfall betalar endast grundavgift.
Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.

2.1 GRUNDAVGIFT
Abonnemangstyp

Avgift (kr/år)

En- och tvåbostadshus
Verksamheter

911 per hushåll
911 per hämtställe

Flerbostadshus
Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod

638 per lägenhet
546 per hushåll

2.2 HÄMTNINGSAVGIFT OCH BEHANDLINGSAVGIFT KÄRL- OCH SÄCKAVFALL
Två olika alternativ kan väljas för ordinarie hämtning för en- och tvåbostadshus med permanent boende:
1. Kompost och Brännbart = hämtning av komposterbart + brännbart hushållsavfall varannan vecka.
Här ingår två sopkärl samt kompostkorg och biopåsar för insamling av matavfall i köket.
2. Hemkompostering = hämtning av brännbart hushållsavfall var fjärde vecka. Här ingår ett avfallskärl.
För flerbostadshus och verksamheter kan även hämtning av blandat brännbart hushållsavfall varannan vecka väljas.
Hämtning med tätare intervall sker som utökad hämtning. Hämtning vid annat tillfälle sker som särskild hämtning.
1

2.2.1

En- och tvåbostadshus för permanentboende – helår

Alternativ 1 nedan utgör standardabonnemang för insamling av hushållsavfall. Vid hemkompostering är
standardabonnemang hämtning av brännbart avfall och intervall var fjärde vecka för permanentboende (alternativ 9).
Grundavgift Hämtnings- Viktbaserad
Summa
(kr/år)
avgift
behandlingsgrundavgift
(kr/år)
avgift
+
(kr/kg)
hämtningsavgift
(kr/år)
En- och tvåbostadshus – Kompost och Brännbart
1 Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varannan vecka
2 Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varannan vecka

911

905

2,24

1816

911

958

2,24

1869

3 Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varannan vecka
4 Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varannan vecka

911

1 294

2,24

2205

911

2 024

2,24

2935

Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varje/varannan
5 vecka a

911

1 592

2,24

2503

Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varje/varannan
6 vecka a

911

1 692

2,24

2603

Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varje/varannan
7 vecka a

911

2 290

2,24

3201

Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varje/varannan
8 vecka a

911

3 478

2,24

4389

En- och tvåbostadshus – Hemkompostering
9 Brännbart 140 lit, var fjärde vecka
911
597
2,24
10 Brännbart 190 lit, var fjärde vecka
911
632
2,24
11 Brännbart 370 lit, var fjärde vecka
911
854
2,24
12 Brännbart 660 lit, var fjärde vecka
911
1 336
2,24
13 Brännbart 140 lit, varannan vecka
911
905
2,24
14 Brännbart 190 lit, varannan vecka
911
958
2,24
15 Brännbart 370 lit, varannan vecka
911
1 294
2,24
16 Brännbart 660 lit, varannan vecka
911
2 024
2,24
a Hämtning varje vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37, men hämtning varannan vecka övriga
veckor (vecka 38 till vecka 19).

1508
1543
1765
2247
1816
1869
2205
2935

2.2.2 Fritidsboende i en- och tvåbostadshus, sommarperiod (vecka 20 till vecka 37)

Grundavgift Hämtnings- Viktbaserad
Summa
(kr/år)
avgift
behandlings- grundavgift
(kr/år)
avgift
+
(kr/kg)
hämtningsavgift
(kr/år)
Fritidsboende – Kompost och Brännbart
17 Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varannan vecka

546

512

2,24

1058

18 Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varannan vecka

546

548

2,24

1094

19 Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varannan vecka

546

744

2,24

1290

20 Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varannan vecka

546

1 071

2,24

1617

21 Kompost 140 lit + brännbart 140 lit, varje vecka

546

1 306

2,24

1852

22 Kompost 140 lit + brännbart 190 lit, varje vecka

546

1 403

2,24

1949

23 Kompost 140 lit + brännbart 370 lit, varje vecka

546

1 913

2,24

2459

24 Kompost 140 lit + brännbart 660 lit, varje vecka

546

2 728

2,24

3274

Under övrig del av året, vecka 38 till vecka 19, utförs hämtning efter beställning.

2.2.3 Flerbostadshus och verksamheter – helår
2.2.3.1 Hämtning matavfall (kr/år)

Volym kärl
Varannan vecka
Varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/veckad 4 ggr/vecka e 5 ggr/vecka e
Kompost 140 liter
0
444
939
1 433
1 910
2 398
190 liter c
0
576
1 218
1 861
2 480
3 114
c Behållartypen tillåts endast när hämtförhållanden medger.
d Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
e Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer.
2.2.3.2 Hämtning brännbart avfall (kr/år)

Volym kärl
Varannan vecka
Varje vecka
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka f 4 ggr/vecka g 5 ggr/vecka g
Brännbart 140 liter
905
1 589
3 354
5 121
6 836
8 585
190 liter
958
1 711
3 611
5 511
7 359
9 243
370 liter
1 294
2 467
5 208
7 946
10 604
13 841
660 liter
2 024
4 111
8 678
13 243
17 673
22 194
f Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
g Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer.
Volym container
Baklastarbehållare (3-14 m3)j

Varje månad
27 000

Varannan vecka
55 250

Varje vecka
104 000

27 000
55 250
104 000
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
j
Lastväxlarbehållare
27 000
55 250
104 000
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container.
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 2,24 kr/kg tillkommer. Containertjänsterna ovan kräver
dessutom att abonnenten har valt alternativ för hämtning av matavfall.
2.2.3.3 Hämtning blandat brännbart avfall (kr/år)

Volym kärl
Varannan vecka
Varje vecka
2 ggr/vecka 3 ggr/vecka h 4 ggr/vecka i 5 ggr/vecka i
Blandat 190 liter
2 615
5 882
12 419
18 955
25 295
31 766
370 liter
3 667
8 251
17 419
26 586
35 483
44 560
660 liter
5 907
13 290
28 054
42 821
57 146
71 766
h Intervall 3 ggr/vecka inom tätort året runt, men utom tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37). i
Intervall 4 eller 5 ggr/vecka endast möjligt inom tätort under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37).
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 3,00 kr/kg tillkommer.
Volym container
Baklastarbehållare (3-14 m3)j

Varje månad
27 000

Varannan vecka
55 250

Varje vecka
104 000

27 000
55 250
104 000
Liftdumperbehållare (3-14 m3)j
Lastväxlarbehållarej
27 000
55 250
104 000
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container. Det är möjligt att även hyra tom container från annan entreprenör än Regionens, men hämtning av avfallet måste
ske genom den av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Grundavgift enligt punkt 2.1 ovan respektive behandlingsavgift: 3,00 kr/kg tillkommer.

2.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
2.3.1 Gångväg och dörr/grind

Avgift utgår för dörrar eller grindar som måste öppnas utmed den sträcka som bildar gångväg mellan hämtfordonets
stannställe och kärlets hämtställe. Avgift per låst dörr eller grind (gäller även sommarsäsong): 280 kr/år.
2.3.2 Samgående

För samgående om sophämtning krävs ansökan till tekniska nämnden. Vid samgående erläggs en grundavgift för varje
deltagande fastighet. Övriga avgifter erläggs gemensamt för deltagande fastigheter. Faktura skickas till den fastighetsägare
vars fastighet hämtningen sker från.
2.3.3 Extrahämtning och budning kärl- och säckavfall

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t.ex. idrottstävlingar, marknadsdagar o.
dyl.) utgår följande avgifter (i förekommande fall inklusive utsättning/hemtagning av behållare vid tillfälliga hämtställen):
Extrahämtning och budning

Tilläggsavgift

Förbeställd hämtning av kärl 140-660 liter (t.ex. för hämtning vid fritidsbostad under icke
sommarsäsong):
-

inom 14 dagar
inom 1 vecka
Beställningsdagen medräknas ej.

105 kr/kärl och gång
231 kr/kärl och gång

Budning för hämtning av kärl 140-660 liter inom 1 arbetsdag (ex beställning torsdag och
hämtning senast fredag)
Förbeställd hämtning av container, inom 1 vecka Beställningsdagen
medräknas ej.

1 313 kr/gång
2 750 kr/container och gångj

Budning för hämtning av container, inom 1 arbetsdag
3 189 kr/gångj
j Containerhyra enligt priser från Regionens anlitade insamlingsentreprenör tillkommer för den som inte har egen godkänd
container. Det är möjligt att även hyra tom container från annan entreprenör än Regionens, men hämtning av avfallet måste
ske genom den av Regionen anlitade insamlingsentreprenören.
Viktbaserad behandlingsavgift tillkommer för samtliga tjänster gällande extrahämtning och budning ovan.
Betalsopsäck:
Avlämning av extra avfall som inte ryms i det ordinarie sopkärlet eller avfall som uppstår under period utanför det ordinarie
abonnemanget kan ske med särskild betalsopsäck. Denna säck är grön och märkt "Betalsopsäck Region Gotland". Den
införskaffas av kunden själv och säljs i livsmedelsbutiker, återvinningscentraler m.m. Priset är 83 kr. I priset ingår hämtning i
samband med ordinarie hämttillfälle och omhändertagande av avfallet. Inför hämtning ställs betalsäcken på kundens
ordinarie hämtställe alternativt lämnas vid återvinningscentral. Vanliga sopsäckar kan ej användas. Betalsopsäck kan också
hämtas genom budning vid fritidsbostad inom 14 dagar under icke sommarsäsong för avgiften 105 kr/säck och gång.
2.3.4 Kvalitetsavvikelser

Region Gotland eller dess entreprenör har rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser av avfall som lämnas av kund
i sopkärl. Detta i avsikt att säkerställa att avfallets kvalitet inte avviker från de som givits i anvisningar. Vid felaktig sortering
debiteras 210 kr/kärl och tömningstillfälle. Upprepade avvikelser kan leda till att abonnemanget ändras.
Abonnent som anser att hämtning inte blivit utförd enligt abonnemang eller beställning måste höra av sig om avvikelse i
hämtning innan nästa ordinarie hämtningstillfälle infaller för att rättelse ska kunna vara möjlig.
2.3.5 Debiteringsprincip vid utebliven/felaktig vägning

Debiteringen i det fall Region Gotland konstaterat att vägning av hushållssopor uteblivit eller blivit felaktig i fråga om
tillämpningen av den viktbaserade behandlingsavgiften utgår enligt principen att beräkna vikten från genomsnittet av de
senaste fyra hämttillfällena eller vägningarna.

2.3.6 Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Hushåll och andra kunder med abonnemang kan lämna grovavfall och restavfall vid någon av återvinningscentralerna med
personbil och släpvagn. Sorterat trädgårdsavfall, rent trä, textil och metallskrot är kostnadsfritt att lämna. Andra fraktioner
grovavfall kostar 50 kr/personbil och 100 kr för personbil med släpvagn.
Om sortering enligt anvisningar inte sker debiteras 1 121 kr/m3 alternativt 2 242 kr/ton.
2.3.7 Andra hämtningsuppdrag

För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t.ex. tömning av Molokbehållare, tillämpas timtaxa á 1 188
kr/tim + viktbaserad taxa enligt nedan.
Brännbart hushållsavfall

2 242 kr/ton

Blandat hushållsavfall

3 000 kr/ton

Hämtning av grovavfall:
Förbeställd hämtning inom 14 dagar av grovavfall i container:

693 kr/m3

2.3.8 Övriga tjänster

Ändring av abonnemang mer än en gång per år:
Ändring av abonnemang som innebär kärlbyte:

105 kr/gång
280 kr/gång

Ansökan om uppehåll i abonnemang:
Lås på sopkärl inkl montering (140/190/370/660 lit):

169 kr/gång
470/470/533/941 kr

2.3.9 Uppehåll i hämtning

Vid längre uppehåll än en sammanhängande tid av 3 månader, avräknas 1/12 av hämtningsavgiften samt tilläggsavgiften för
varje hel månad uppehållet varar. Ansökan om uppehåll, samt övriga ändringar av abonnemang skall göras senast den 15:e i
månaden före avsedd uppehållsperiod. För fritidsboende kan uppehåll bara sökas för hel hämtperiod (vecka 20 – 37).
Ändringar i abonnemang för fritidsboende skall göras senast 15 april. Ansökan ska göras på särskild blankett.
2.3.10 Definition av lägenhet, en- och tvåbostadshus, verksamhet, fritidsboende

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, eller annars efter ritning som Region Gotland
godkänner. I fastighet för bostadsändamål avses med lägenhet sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet. I fråga om sådana utrymmen, i fastighet jämställd med bostadsfastighet,
vilka används för gruppboenden såsom studentlägenheter eller serviceboendeformer, med delvis gemensamma
försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 som en
lägenhet. Med en- och tvåbostadshus avses varje bostadsenhet i en- och tvåbostadshus samt par, rad- och kedjehus. Med
verksamheter avses verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som uppkommer från hushåll. Med verksamhet
jämställes vårdinrättningar, daghem, skolor och liknande verksamheter. Med fritidsboende avses fastighet där
fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare inte är folkbokförd på fastigheten.

3. LATRIN – hämtning och omhändertagande
Avgifter för hämtning och omhändertagande av latrin utgörs av två delar:
1.

Abonnemangsavgift som finansierar information och administration.

2.

Hämtnings- och behandlingsavgift som finansierar hämtning och omhändertagande av latrin, inklusive kärl.

Dessutom kan tilläggsavgifter tillkomma beroende på val av tilläggstjänster enligt nedan.

3.1 ABONNEMANGSAVGIFT
Abonnemangstyp
A. Helårsabonnemang

Avgift (kr/år)
260 per hushåll

B. Sommarabonnemang

166 per hushåll

A. Helårsabonnemang
Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 g/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).
Under övrig tid (vecka 38-19) sker hämtning efter beställning på ordinarie tur 1 g/månad (normalt 8 ggr).
B. Sommarabonnemang
Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 gång/varannan vecka under perioden vecka 20-37 (normalt 9 ggr).

3.2 HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFT
Avgift för ordinarie hämtning (sommarperiod, vecka 20-37):
Avgift icke ordinarie hämtning (utanför sommarperiod, vecka 38-19):

313 kr/kärl och hämtning.
350 kr/kärl och hämtning.

3.3 TILLÄGGSAVGIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER
3.3.1 Budningsavgift

Hämtning utanför abonnemang efter beställning kan ske utifrån följande alternativ:
– inom 14 dagar med en avgift om 750 kr/hämtningstillfälle,
– inom 1 vecka med en avgift om 1 500 kr/hämtningstillfälle,
– budning för hämtning inom en arbetsdag (beställningsdagen medräknas ej): 2 126 kr/hämtningstillfälle + 350 kr per
kärl.
3.3.2 Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomkärl med lock vilket ingår i avgiften. Tillkommande kärl debiteras 46 kr/st. Vid
hämtning lämnas motsvarande antal tomkärl om inte annat överenskommits.
3.3.3 Uppehåll i hämtning

Vid uppehåll i hämtningen, efter beviljad ansökan, debiteras ingen abonnemangsavgift.
3.3.4 Särskilda bestämmelser

Kärl skall vid hämtning vara utställt till anvisat hämtställe. Kund med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal
etiketter med sitt abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning skall en sådan etikett fästas på locket för
identifiering av vem kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

4. SLAM – hämtning och omhändertagande
Hämtning av slam kan ske efter beställning eller enligt i förväg uppgjort schema enligt bestämmelser i Avfallsföreskrifter för
Region Gotland. Hämtning av avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar kan omfatta en, två, eller tre kammare inrymda
i en, två eller tre avloppsbrunnar som ej är anslutna till Regionens avloppsledning. Avgiften avser hämtning per anläggning.
Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens vattengång eller vid sluten tank, hela
tankvolymen.

4.1 AVGIFTER FÖR HÄMTNING OCH OMHÄNDERTAGANDE
4.1.1 Ordinarie tömning av avloppsbrunnar och tankar

Enskilda avloppsbrunnar töms en gång per år. Tömning sker vid tidpunkt som Regionen bestämmer. För hämtning och
omhändertagande uttages avgift kr/tömning:
Volym brunn/tank
Upp till 3 m3

Tömningsavgift (enligt schema)
822 kr

upp till 6 m3
upp till 9 m3

1 178 kr

större än 9 m3

224 kr/m3

1 540 kr

Om aviserad tömning avbeställs till annat tillfälle anses det som extratömning (motsvarande tilläggsavgift tömning inom 7
dagar tillkommer; se avsnitt 4.1.4 nedan).

4.1.2 Fettavskiljare

Brunnar för fettavskiljning debiteras vid tömning 935 kr/tim samt tömningsavgift 224 kr/m3. Minsta debiteringstid är en
timme.
4.1.3 Rensbrunnar

Max diameter 400 millimeter på avloppsledning. I samband med slamtömning 253 kr/st.
4.1.4 Extratömning

För hämtning som kräver avvikelse från schema (extratömning) utgår följande tilläggsavgifter utöver tömningsavgift enligt
ovan:
- Tilläggsavgift; tömning inom 7 dagar:
317 kr
- Tilläggsavgift; tömning inom 3 arbetsdagar (beställningsdagen räknas ej):
- Tilläggsavgift akuttömning inom 24 tim:

890 kr
2 540 kr

4.1.5 Övriga tjänster

- För extra slanglängder längre än 10 m (gångväg) utgår 212 kr/påbörjad 10-meterslängd.
- Om extra personal behövs för att utföra tömning debiteras 371 kr/tim (ej normaltid 509 kr/tim).
- Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.
- Framkörningsavgift debiteras med 446 kr/gång om tömning ej kan ske p.g.a. ej framkomlig väg, tömningsvägran från
kund, ej upplåst anläggning, tungt lock (över 15 kg).

5. DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållssopor och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter utförda
tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Region Gotland är fastighetsägare. För prestation som ej kan debiteras enligt denna
taxa debiteras nettokostnad.

Övergångsbestämmelser
Denna avfallstaxa (Taxa 2014) börjar gälla 2014-04-01 och ersätter Taxa 2013 med följande övergångsbestämmelser:
Avfallsslag/tjänst
Taxa 2013 gäller t.o.m.
Taxa 2014 gäller fr.o.m.
Hushållssopor

2014-09-30

2014-10-01 för kapitel 2.1 samt 2.2

Tilläggsavgifter och grovavfall

2014-03-31

2014-04-01 för kapitel 2.3

Latrin

2014-03-31

2014-04-01 för kapitel 3

Slam

2014-03-31

2014-04-01 för kapitel 4

Avfallsföreskrifter
Antagna av regionfullmäktige 2014-02-20
Gäller från och med 2014-04-01
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Föreskrifter om avfallshantering för Region Gotland
Inledande bestämmelser
Tillämpliga föreskrifter

1§

För Region Gotlands avfallshantering gäller



miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927),



föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och



andra författningar.

Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering.
Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15
kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelser som här anges:


Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet, t.ex. butiker, restauranger, kontor och affärsrörelser.



Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4)
om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller
kärl.



Med matavfall avses från hushållsavfall utsorterat biologiskt lättnedbrytbart avfall eller
livsmedelsavfall från verksamheter som restauranger, storkök och butiker .



Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1kap.
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare.



Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.



Med den renhållningsansvariga nämnden avses tekniska nämnden, Region Gotland.



Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för
uppsamling av hushållsavfall.

Region Gotlands ansvar för avfallshanteringen- renhållning, information och
tillsyn

3 § Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till
en behandlingsanläggning.
Från mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn ska genom Region Gotlands försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen
som det är förbjudet att släppa ut enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg
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(1980:424) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av avfallsförordningen
(2011:927).
Hanteringen av det avfall som omfattas av det kommunala ansvaret utförs av den eller dem
som Region Gotland anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken, utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland.
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar för betalning och information

5 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom Region Gotlands försorg i enlighet med föreskrifter som regionen har
meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Föreskrift om avfallstaxa antas av regionfullmäktige.
6 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för avfallshanteringen.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Sortering av hushållsavfall

7 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och
hålla det skilt från annat avfall.



Annat avfall än hushållsavfall inklusive bygg- och rivningsavfall från byggverksamhet på
fastigheten
Avfall som omfattas av producentansvar:
-

Förpackningar

-

Returpapper/tidningar

-

Elavfall (avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter och ljuskällor)

-

Däck (utgör ej hushållsavfall)

-

Bilar (utgör ej hushållsavfall)

-

Läkemedel

-

Bilbatterier

-

Små batterier (Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är
batterierna inbyggda i produkten behandlas den som elavfall.)

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när
de förekommer:
-

Grovavfall

-

Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall

-

Icke-brännbart eller biologiskt behandlingsbart hushållsavfall
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-

Matavfall

-

Trädgårdsavfall

-

Latrin

-

Slam

-

Smittförande stickande och skärande avfall

-

Döda sällskapsdjur

-

Jaktavfall

Närmare anvisning om sortering anges i bilaga 1.
Blandat brännbart avfall hämtas från fastigheter för flerfamiljshus och verksamheter där utsortering av matavfall inte sker.
Avfall av matolja och matfett från livsmedelshantering i storhushåll, restauranger, gatukök
och liknande verksamhet ska hållas avskilt från annat avfall.
Matavfall av animaliskt ursprung omfattas av föreskrifter som Jordbruksverket utfärdar vilket kan innebära krav på särskild hantering.
Döda sällskapsdjur och jaktavfall från jakt som fritidssyssla, får omhändertas på fastigheten
enligt 25 paragrafen dessa föreskrifter. För kremering eller begravning av avlidna sällskapsdjur kan även veterinär eller djurklinik anlitas.
8 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren.
Skyldighet att överlämna hushållsavfall

9 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall under det kommunala ansvaret ska lämnas
till renhållaren om inte annat sägs i dessa föreskrifter eller bilagan till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats
som anvisas i bilagan. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta
att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Ansvarig för hanteringen av avfallet innan det överlämnas till Region Gotland eller renhållaren, är fastighetsinnehavaren till fastigheten där avfallet uppkommer.
Ej bebyggda fastigheter och fastigheter med bostadsbyggnad som inte är i beboeligt skick
och som inte nyttjas för ändamål som ger upphov till hushållsavfall, omfattas inte av renhållningsskyldigheten.
Emballering av avfall, fyllnadsgrad och vikt

10 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och förvaringsplatsen är avsedd. Varm aska eller annat som kan förorsaka antändning får ej
läggas i avfallet.
Avfall ska vara väl emballerat så att risk för skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet
inte uppkommer. Avfall som läggs i behållare, undantaget latrinbehållare, ska vara inlagt i
påse av lämpligt material och storlek. Emballage ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan
spridas. Avfall som avger lukt eller vätska ska särskilt förslutas så att lukt eller vätska inte
sprids.
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Utsorterat matavfall som samlas in i avfallskärl ska förpackas i matavfallspåse som tillhandahålls av Region Gotland.
Smittförande avfall från hushåll ska förpackas väl, till exempel genom att avfallet läggs i
dubbla var för sig hopknutna plastkassar. Skärande och stickande avfall som varit i kontakt
med kroppsvätska ska hanteras som smittförande avfall enligt särskilda anvisningar. Skärande och stickande avfall i övrigt ska förpackas med styvt omslag så att eggar och spetsar är
skyddade.
Farligt avfall ska lämnas till en miljöstation i förpackning eller behållare som är tydligt märkt
med uppgift om innehåll.
11 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas och risk för läckage inte uppstår. Lock ska kunna stängas. Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren. Behållare får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter
att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare som ska lyftas vid hämtning får inte väga mer än 15 kilogram.
Behållare som är överfull, innehåller felaktigt emballerat avfall eller är för tung hanteras enligt anvisningar.
Anskaffande, underhåll och skötsel av avfallsbehållare och annan utrustning

12 § I Region Gotland används avfallskärl, i vissa fall säck, för insamling av kärl- och säckavfall. För fastigheter med större mängder hushållsavfall kan avfall lämnas i storbehållare.
Följande storlekar på avfallskärl förekommer för hämtning av kärl- och säckavfall.
Sorterat brännbart avfall: 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter.
Matavfall: 140 liter eller 190 liter.
Blandat brännbart avfall: 190 liter, 370 liter och 660 liter.
13 § Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren är skyldig att använda av Region Gotland godkända behållare. Avfallskärl upp till 660 liter för kärl- och säckavfall ägs av Region
Gotland och tillhandahålls genom renhållaren. Latrinkärl, säckar, matavfallspåsar och hållare
till matavfallspåsar tillhandahålls enligt abonnemang.
Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare. Vid misskötsel av behållare och rättelse inte sker efter uppmaning, kan behållaren rengöras på fastighetsinnehavarens bekostnad.
Ersättning av skadad eller saknad återgångsbehållare bekostas av fastighetsinnehavaren. Detta gäller inte för behållare som ägs av Region Gotland om skada uppkommit vid hämtning
av avfall eller till följd av normalt slitage.
Annan utrustning och andra behållare som slamtankar anförskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation
och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen, såsom avfallsskåp, avfallsutrymme m.m..
14 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och
tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenheter som buller, lukt och dylikt. Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanter-
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ing ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för
olycksfall minimeras.
Hämtningsplats

15 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt från fastighetens avfallsrum, behållarplats eller annan av Region Gotland anvisad hämtningsplats vid fastigheten eller inom rimligt gångavstånd. Med hämtningsplats menas lämplig plats där behållare ska vara placerade stadigvarande eller på hämtningsdagen när hämtning/tömning ska utföras. I annat fall ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren och Region Gotland komma överens om att avfallet
ska samlas in och hämtas vid någon annan plats.
Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus där gemensamt avfallsutrymme är anordnat sker hämtning vid gemensamt avfallsutrymme.
Behållare ska vara uppställda på hämtningsplatsen så att hantering med den utrustning och
de fordon som används i Region Gotlands renhållningssystem kan ske och så att hämtning
underlättas.
Behållare, utom särskilda behållare som slamtankar, slamavskiljare och fettavskiljare, ska vid
hämtningstillfälle placeras på hämtningsplats i avfallsrum eller väl synliga från hämtningsfordonet så nära hämtningsfordonets uppställningsplats som möjligt. Med uppställningsplats
menas lämpligt stannställe för fordonet i anslutning till fastigheten. När hämtning sker med
baklastande fordon ska av arbetsmiljöskäl avfallskärl vara placerade med draghandtaget riktat
mot gångvägen mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och hämtningsplatsen.
Gångvägen ska ha hårdgjort underlag och vara plan. Gångväg ska hållas halkfri, vara snöröjd
och inte vara blockerad av hinder. Vid halkig, ej snörröjd eller blockerad gångväg utförs inte
hämtning förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle.
Hämtningsplats avgörs av Region Gotland efter samråd med fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren. Om framkomlig transportväg inte finns fram till fastigheten kan behållarplats eller hämtningsplats vara belägen utanför fastigheten.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska, om det behövs för att genomföra hämtningen, lämnas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas Region Gotland.
Avloppsanläggningar och fettavskiljare
Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock
eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när tömning ska
ske. Lock som ska lyftas vid tömning får inte väga mer än 15 kilogram.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och slamavskiljare eller tank får normalt
inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. För befintliga anläggningar ska
kravet gälla vid ändring eller omprövning av anläggningen. Gångväg ska vid tömningstillfälle
hållas halkfri, vara snöröjd och inte vara blockerad av hinder.
Om arbetsmiljökrav inte kan uppfyllas vid tömning av anläggningen, bör fastighetsinnehavaren genomföra åtgärd eller teknisk lösning. Med teknisk lösning avses t.ex. nedgrävning av
permanent slang/rör med anslutning för sugslang.
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Frågor om slamavskiljares och tankars utformning och beskaffenhet från endast arbetsmiljömässig, byggnadsteknisk eller sanitär synpunkt styrs av andra myndighetsföreskrifter. Med
stöd av bemyndigande i Plan- och Byggförordningen (2011:338) utfärdar Boverket föreskrifter som har betydelse för avfallshanteringen. Frågor av betydelse för arbetsmiljön regleras
genom arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter.
Hämtnings- och transportvägar

16 § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att en transportväg fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. Transportvägen ska röjas från vegetation och snö samt hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som
nyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för
hämtningsfordon som används. Vid blockerad eller på annat sätt ej framkomlig transportväg
utförs inte hämtning.
För hämtningsfordon krävs normalt körbana med bredd minst 3,1 meter, en fri vägbredd av
3,6 meter och en fri höjd av 4,5 meter. En för hämtningsfordonet tillräcklig vändplats ska
dessutom finnas.
Om det föreligger särskilda skäl eller farbar väg inte kan upprättas, t.ex. vid svårigheter med
framkomlighet för hämtningsfordon eller om vägförbindelse saknas som exempelvis till fastigheter på öar utan väg- eller bilfärjeförbindelse, kan Region Gotland anvisa annan hämtningsplats som kan vara belägen utanför fastigheten.
Hämtningsområde

17 § Region Gotland utgör ett hämtningsområde. Olika hämtningsintervall förekommer
inom och utom tätort.
Hämtningsintervall för regelbunden hämtning

18 § Regelbunden hämtning utförs enligt abonnemang.
Med fritidsboende avses här fastighet där fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare inte är
folkbokförd på fastigheten. Med verksamhet menas nedan kontor, butiker, affärsrörelser, fritidsanläggningar och andra verksamheter.
Ordinarie hämtning av kärl- och säckavfall, behållare upp till 660 liter utförs enligt
följande
1. Flerbostadshus och verksamheter
- varannan vecka
2. En- och tvåbostadshus för permanentboende
- varannan vecka
- var fjärde vecka från fastigheter med hemkompostering i stället för hämtning av
matavfall. Kompostering ska anmälas och utföras enligt 26 §.
3. En- och tvåbostadshus för fritidsboende
- varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37.
Under övrig del av året, vecka 38 till vecka 19, utförs hämtning efter beställning.
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Hämtning av brännbart avfall kan utföras varannan vecka som utökad hämtning från fastighet för en- och tvåbostadshus för permanentboende med hemkompostering i stället för
hämtning av matavfall.
Hämtning med intervallet var fjärde vecka kan komma att upphöra från en fastighet om Region Gotland konstaterar att matavfall trots uppgifter om hemkompostering lämnas för
hämtning eller om Region Gotland på annat sätt gör sannolikt eller kommer fram till att
matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits. Kvalitetskontroller
kan utföras i samband med hämtning.
Samlingslokaler som inte nyttjas regelbundet är undantagna från regelbunden hämtning av
kärl- och säckavfall. Hämtning utförs efter beställning.
Utökad hämtning av kärl- och säckavfall, behållare upp till 660 liter kan utföras enligt följande
1. En- och tvåbostadshus för permanentboende med hemkompostering i stället för
hämtning av matavfall
- varannan vecka
2. En- och tvåbostadshus för permanentboende eller fritidsboende
- Varje vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka 37
3. Flerbostadshus och verksamheter
- varje vecka eller två gånger per vecka
- upp till tre gånger per vecka sommarperioden (vecka 20-37)
4. Flerbostadshus och verksamheter inom tätort
- upp till tre gånger per vecka
- upp till fem gånger per vecka sommarperioden (vecka 20-37)
Latrin
Ordinarie hämtning av latrin, sker varannan vecka under sommarperioden vecka 20 till vecka
37 från bostadsfastigheter som saknar vattenklosett (WC) och inte har annan godkänd
latrinhantering enligt dessa föreskrifter. Övrig del av året, vecka 38 till vecka 19, samt för övriga fastigheter sker hämtning efter beställning.
Toalettbodar (Baja-Maja och liknande) töms enligt abonnemang som för bostadsfastigheter
eller efter beställning.
Slam
Tömning av slamavskiljare och fettavskiljare utförs en gång per år eller med annat intervall som fastställts i beslut vid prövning av anläggningen.
Tömning av slamavskiljare till fritidshus med tvåkammarbrunn utförs vartannat år förutsatt att anläggningen är utförd i enlighet med beslut meddelats av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Tömning av slamtankar utförs vartannat år.
Tömning ska i övrigt utföras efter behov för att upprätthålla en god funktion för avloppsanläggningen. Extra tömning utförs vid beställning.
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Undantag för längre hämtningsintervall kan sökas enligt 30 §.
Särskild hämtning

19 § Särskild hämtning av hushållsavfall, slam/fett och latrin vid annat tillfälle än ordinarie
hämtningstillfälle, utförs vid beställning genom kundtjänst för Vatten & Avfall enligt nedan.
Tid för beställning och hämtning framgår av avfallstaxa för Region Gotland.
Kärl- och säckavfall
Extra hämtning utöver abonnemang och hämtning vid tillfälligt behov t.ex. i samband med
evenemang, utförs vid beställning av budad hämtning.
Betalsopsäck
Extra hämtning av avfall i säck utförs genom hämtning av särskild förbetald säck märkt med
Region Gotland. Vid hämtning av avfall i säck ska säcken förvaras så att fåglar och skadedjur
inte har åtkomst till avfallet tills dess att den hämtas.
Betalsopsäck hämtas vid fastighet vid ordinarie hämtningstillfälle enligt fastighetens abonnemang eller vid särskild beställning (budad hämtning). Betalsopsäcken kan i stället för att
lämnas för hämtning vid fastighetens hämtningsställe, lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler och mottagningsstationer för betalsopsäck.
Latrin
Hämtning av latrin vid behov utanför hämtperioden från fastighet för permanentboende
med abonnemang för regelbunden hämtning utförs en gång per månad vid beställning.
Hämtning av latrin vid behov
- utöver ordinarie hämtning,
- utanför hämtperioden från fastighet för fritidsboende samt
- från fastigheter utan regelbunden hämtning samt
- vid tillfälliga evenemang
utförs vid beställning av budad hämtning.

Slam
Tömning av slamavskiljare, fettavskiljare och slamtank vid behov utöver ordinarie tömningstillfälle utförs vid beställning.
Vegetabiliska oljor och fetter från restauranger, storkök och liknande
Entreprenör med erforderliga tillstånd för hanteringen ska anlitas för hämtning av matolja
och matfett för återvinning.
Grovavfall
Grovavfall lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler. Grovavfall i container hämtas
från fastighet som budad hämtning vid beställning.
Farligt avfall
Farligt avfall från hushåll lämnas vid miljöstation som finns inom Region Gotlands återvinningscentraler.
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Särskilt om hämtning av hushållsavfall från verksamheter

20 § Hushållsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall från annan verksamhet ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller 7-19 §§
om ej annat anges nedan.

Annat avfall än hushållsavfall
Uppgiftsskyldighet

21 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska på begäran av den tillsynsansvariga nämnden lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för Region Gotlands renhållningsordning.
22 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en
vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av den tillsynsansvariga
nämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd
och hantering som behövs som underlag för Region Gotlands renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden

23 § Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av hushållsavfall på den
egna fastigheten handläggs av miljö- och hälsoskyddsnämnden (26 och 28 §§). Med anmälan
avses beskrivning av åtgärd som avses utföras. En anmälan ska lämnas in i god tid innan åtgärden påbörjas och ska innehålla de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna
göra en bedömning av åtgärden.
Ansökan om
-

kompostering av latrin på den egna fastigheten (27 §),
lokalt omhändertagande av slam, latrin och urin på jordbruksfastighet (29 §),
utsträckt hämtningsintervall för hämtning av slam (30 §) samt
dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till Region Gotland (34 §)

prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska översända
kopia av beslut till den renhållningsansvariga nämnden. Övriga undantag prövas av den renhållningsansvariga nämnden.
Ansökan innebär att tillstånd ska ha meddelats av myndigheten innan åtgärd får utföras.
Anmälan och ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallslag som avses omhändertas samt för annat avfall än matavfall från hushåll, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön
samt den tidsperiod som anmälan eller ansökan gäller.
Undantag är personliga och upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare.
Medgivna undantag kan upphävas om
- förhållanden eller förutsättningar för undantag ändras,
- felaktiga uppgifter har lämnats,
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- för undantaget angivna villkor inte följs eller
- olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.
Eget omhändertagande av hushållsavfall

24 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
25 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt trädgårdsavfall får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i
övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av förordning eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
Döda sällskapsdjur (ej hästdjur) och jaktavfall från jakt som fritidssyssla, får grävas ner inom
fastigheten på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
26 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat
hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall ska anmäla detta skriftligen
till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kompostering av matavfall och annat biologiskt lättnedbrytbart organiskt avfall på fastigheten ska ske i lämplig behållare och på sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska översända kopia av beslut med anledning av anmälan
till den renhållningsansvariga nämnden.
27 § Kompostering av latrin från fastigheten, från torrtoaletter, mulltoaletter och andra biologiska toaletter samt fekalier och/eller urin från separerande toaletter får efter beviljad ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen
anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen, uppgifter om de beräknade avfallsmängderna och hur omhändertagandet avses ske.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön,
lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling. Uppsamling, lagring
och spridning av urin skall utföras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
För spridning av humanurin gäller samma riktlinjer och krav beträffande lämplig tidpunkt,
krav på nedbrukning m.m. som för stallgödselhantering. Urin får inte spridas på betesvall,
slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.
28 § Slam från slamavskiljare eller sluten tank, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter
och urin från separerande toaletter kan, efter skriftlig anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, hanteras på jordbruksfastighet där fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren
själv tömmer och tar hand om slammet/latrinet/urinen.
Jordbruksfastigheten ska förfoga över tillräckligt med mark för spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.
Undantag förutsätter att fastighetens avloppsanläggning är utförd i enlighet med ett av miljöoch hälsoskyddsnämnden beviljat beslut. Om förhållanden ändras kan beslut om eget omhändertagande komma att omprövas.
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Lokalt omhändertagande av slam, latrin och urin genom spridning på jordbruksfastighet

29 § Undantag från tömning av slamavskiljare eller sluten tank och undantag från hämtning av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter och urin från separerande toaletter kan,
efter skriftlig ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, medges för fastighet eller fastigheter som tecknat avtal med innehavare av jordbruksfastighet om tömning. Innehavaren av
jordbruksfastigheten ska då åta sig omhändertagandet och ska förfoga över tillräckligt med
mark för att spridning och omhändertagandet ska utföras på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa och miljön.
Undantag förutsätter att fastighetens avloppsanläggning är utförd i enlighet med ett av miljöoch hälsoskyddsnämnden meddelat beslut. Om förhållanden ändras kan beslut om eget omhändertagande komma att omprövas.
Utsträckt hämtningsintervall för hämtning av slam

30 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan tömning vartannat år i vissa
särskilda fall medges för


Slamavskiljare vid fritidshus, om avloppsanläggningen är utförd i enlighet med av
miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat beslut.



Slamavskiljare vid enfamiljshus till vilken inte vattenklosett (WC) är ansluten, om
avloppsanläggningen är utförd i enlighet med av miljö- och hälsoskyddsnämnden
meddelat beslut.

Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, tömning
med längre intervall medges även i andra fall.
Gemensam avfallsbehållare

31 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till två eller tre närliggande fastigheter
kan efter ansökan till tekniska nämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare
för hämtning av kärl- och säckavfall under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Gemensam avfallsbehållare förutsätter att deltagande fastigheter följer förutsättningarna för
den gemensamma hämtningen vad gäller källsortering av avfall.
En av fastighetsinnehavarna ska i ansökan åta sig att ensam stå för betalning av avgifter för
abonnemang och hämtning. Av ansökan ska framgå fastighetsbeteckning för fastigheterna.
Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare.
En och samma fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till flera fastigheter för en- och
tvåfamiljsbostad, kan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare till egna fastigheter
på Gotland.
Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin

32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin vid permanentbostad kan efter
ansökan till tekniska nämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader.
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Sådant uppehåll kan t.ex. avse period med omfattande ombyggnation eller renovering. Uppehåll medges endast för period om hela månader.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast den 15:e i månaden före avsedd uppehållsperiod. I ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som ansökan
avser. Undantag lämnas för längst 12 månader i taget. Vid uppehållstidens slut återupptas
hämtningen om inte en ny ansökan för fortsatt uppehåll inkommit.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus med abonnemang för hämtning sommarperioden, kan
efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
kommer att nyttjas under en hel hämtningsperiod, vecka 20 till vecka 37.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast den 30 april det år som ansökan avser. I
ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som ansökan avser.
Undantag lämnas för en period åt gången. Hämtningen återupptas påföljande hämtningsperiod om inte en ny ansökan för fortsatt uppehåll inkommit.
Uppehåll i hämtning av slam

33 § Uppehåll i hämtning av slam kan efter ansökan till tekniska nämnden medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst ett kalenderår.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast en månad före avsedd uppehållsperiod. I
ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som ansökan avser.
Innan perioden för uppehåll ska avloppsanläggningen vara tömd och anläggningen får därefter inte brukas förrän efter uppehållsperiodens slut. Undantag lämnas för längst ett kalenderår i taget. Vid uppehållstidens slut återupptas tömningen om inte en ny ansökan för fortsatt
uppehåll inkommit.
Vid anslutning till allmänt avloppsnät ska befintlig avloppsanläggning sluttömmas. Efter
tömningen får avloppsanläggningen inte brukas.
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till Region Gotland

34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten
att lämna avfall till Region Gotland för transport, bortskaffande och återvinning.
Om befrielse medges från hämtning av kärl- och säckavfall, ska andra utsorterade avfallsslag
som förekommer på fastigheten, exempelvis grovavfall och farligt avfall, transporteras bort
från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Dessa
avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas på plats som anvisas i bilaga.
Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014 då föreskrifter om avfallshantering för Region Gotland 2007-10-01 upphör att gälla.
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Övergångsbestämmelse

1. Bestämmelser i 18 paragrafen som avser hämtning av kärl- och säckavfall träder i kraft
den1 oktober 2014. De tidigare föreskrifterna om avfallshantering för Region Gotland
2007-10-01 ska i dessa delar fortsatt gälla fram till denna tidpunkt.
Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kommer att få information om förändringar
till följd av de nya avfallsföreskrifterna och möjlighet att göra eventuella ändringar av
abonnemang eller söka undantag enligt de nya föreskrifterna.
2. Undantag som Region Gotland har medgivit med stöd av tidigare avfallsföreskrifter
gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av dessa föreskrifter.
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BILAGA 1, SORTERINGSBILAGA

Anvisningar om sortering av vissa avfallsslag
Av Region Gotlands avfallsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan
uppräknade avfallsslag ska sorteras ut. Utsorterat avfall ska lämnas på anvisad plats som anges.
Information om platser, öppettider m.m. för Region Gotlands återvinningscentraler och miljöstationer samt mer utförliga information om sortering av avfall lämnas av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Farligt avfall

Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall ska lämnas vid Region Gotlands
miljöstationer.
Vilka avfallstyper som är farligt avfall anges i avfallsförordningen (2011:927).
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall:


Färg-, lackavfall samt hartser



Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxylim, spackel, fogmassa)



Lösningsmedel (exempelvis lacknafta, penseltvätt, T-sprit, bensin, aceton)



Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)



Bekämpningsmedel (exempelvis insektssprayer, ogräsmedel)



Sprayburkar med innehåll



Rengöringsmedel (exempelvis propplösare, ugnsrengöringsmedel)



Starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda,
svavelsyra, batterisyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)



Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)



Lysrör och lågenergilampor (exempelvis solarierör, vanliga lysrör)



Spilloljor och annat oljeavfall



Cytotoxiska läkemedel och cytostatika, läkemedel- se nedan



Batterier- se nedan

Läkemedelsavfall

Enligt förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel, ska avfall av läkemedel
från hushåll tas emot vid försäljningsställen för läkemedel. Medicinrester och gammal medicin kan lämnas på alla apotek.
Kanyler och skärande/stickande avfall som varit i kontakt med kroppsvätska läggs i särskild
punktionssäker behållare. Behållare fås på ett apotek. Fylld behållare lämnas till Region Gotlands vårdcentraler.
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Batterier

Enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier är producenter skyldiga att
samla in och ta hand om batterier som blir avfall.
Småbatterier ska lämnas till Region Gotlands miljöstationer eller annat insamlingsställe som
producent hänvisar till.
Produkter med inbyggda batterier ska hanteras som elavfall.
Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kilogram, ska lämnas till en
återförsäljare.
Avfall av elektriska och elektroniska produkter- elavfall

Elprodukter som används i hushåll omfattas av producentansvar. Elavfall är kasserade produkter som drivs med elektrisk ström. Elavfall ska lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler eller annat insamlingsställe som producent hänvisar till.
Exempel på elprodukter:


ljuskällor som lysrör, glödlampor, halogen- och lågenergilampor



armaturer



elektriska hushållsapparater och hushållsmaskiner



Tv-, audio- och videoutrustning



datautrustning



mobiltelefoner



telefoner och faxar



el- eller batteridrivna spel, leksaker och handverktyg



elektriska trädgårdsredskap



kameror och klockor



elektrisk medicinteknisk utrustning



elektrisk laboratorieutrustning

Vissa typer av elavfall utgör även farligt avfall. Elavfall ska sorteras enligt anvisningar vid insamlingsstället.
Företag får lämna elavfall som omfattas av producentansvar till Region Gotlands återvinningscentraler i samband med köp av nya elprodukter och begränsat till motsvarande antal
och typ av produkt som köps.
Begränsningar i mottagningen vid återvinningscentraler avseende typ och mängd elavfall kan
gälla för elavfall från verksamheter och företag samt för elavfall som inte ingår i producentansvaret.
Returpapper och förpackningar

Returpapper/tidningar och förpackningar som sorteras ut från hushållsavfall omfattas av
producentansvar. Hushåll ska sortera ut och lämna returpapper/tidningar och förpackningar
av metall, plast, papper och glas vid Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer.
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Hämtning vid fastighet av returpapper/tidningar och förpackningar av metall, plast, papper/kartong och wellpapp kan för vissa fastigheter beställas av en av FTI godkänd entreprenör.
Grovavfall

Grovavfall är sådant tungt eller skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av
andra skäl inte är lämpligt att läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Exempel på
grovavfall är trädgårdsavfall, möbler, cyklar och liknande.
Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal skötsel av trädgårdar på fastigheter med småhus. Grönavfall som uppkommer vid yrkesmässig skötsel av parkmark och från grönytor inom flerbostadshusfastigheter, hanteras
som parkavfall och ingår ej i kommunalt renhållningsansvar.
Grovavfall från hushåll ska lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler. Grovavfallet
ska sorteras och lämnas enligt anvisningar på återvinningscentralen.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för att avfallet transporteras till en
återvinningscentral. Hämtning vid fastigheten utförs mot avgift efter beställning till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Exempel på avfall som inte ingår i grovavfall utan ska hanteras som ett verksamhetsavfall
(ingår ej i kommunalt renhållningsansvar).
- Byggavfall som t.ex. uppstår vid ombyggnad av bostad
- Fasta installationer i hus som exempelvis värmepannor
- Bilar, fritidsbåtar och husvagnar
- Däck
- Parkavfall
Restavfall

Kärl- och säckavfall som inte är brännbart eller inte är lämpligt att förbränna och som återstår när matavfall, avfall med producentansvar och farligt avfall har sorterats ut, hanteras
som restavfall. Exempel på restavfall är föremål av metall, keramik och porslin.
Utsorterat restavfall ska lämnas vid Region Gotlands återvinningscentraler på samma sätt
som grovavfall.
Metall lämnas som skrot (utsorterat grovavfall av metall). Avfall av keramik och porslin samt
glas som inte är en förpackning, lämnas som avfall för deponering.
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BILAGA 2, ORDLISTA OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Abonnemang

Det förhållande mellan en kommun och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
regleras genom ett renhållningsabonnemang för hämtning av hushållsavfall.
Avfall

Varje föremål eller ämne som innehavare gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §).
Avfallsbehållare

Med behållare avses engångsbehållare, återgångsbehållare eller annan anordning som används för uppsamling av hushållsavfall, exempelvis säck, kärl, container eller liknande, tankar
och brunnar för slam, spillvatten, fett etc.
Med avfallskärl menas hjulförsedda plastkärl med lock som lyfts och töms i sopbil med hjälp
av en kärllyft på bilen.
Med storbehållare menas container som finns av olika typ och storlek.
Med latrinkärl menas plastkärl med lock för insamling av latrin.
Avfallsföreskrifter

Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna fastställer bland annat vilka
skyldigheter en kommun och fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har samt när, var
och hur avfall samlas in.
Avfallshantering

Hantering av avfall där insamling, transport, återvinning och bortskaffande ingår.
Avfallsutrymme

Byggnad eller del av byggnad som är avsett för förvaring av avfall.
Batterier

Ett batteri är en källa till elektrisk energi och består av en eller flera battericeller där energi
genereras genom direkt omvandling av kemisk energi. Alla batterier omfattas av producentansvar och ska samlas in. Batterier delas in i industribatterier, bilbatterier och bärbara batterier.
Biologiskt lättnedbrytbart avfall (Bioavfall)

Avfall som lämpar sig för kompostering eller rötning. Den del av det organiska avfallet som
på begränsad tid kan brytas ner i biologiska processer, exempelvis mat- och trädgårdsavfall.
Bortskaffning, bortskaffande

Sådant förfarande som anges i bilaga 3 till Avfallsförordningen, bland annat deponering.
Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av
byggnad.
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Brännbart avfall

Sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat (se
avfallsförordningen 3 §)
Blandat brännbart avfall

Brännbart avfall där matavfall och annat biologiskt lättnedbrytbart avfall inte sorterats ut.
Deponering

Borskaffande av avfall som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi).
Elavfall (Elektriskt och elektroniskt avfall)

Avfall från elektriska och elektroniska produkter som i sin utformning och för funktion är
beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält, utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar och elektromagnetiska fält samt material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller sådan utrustning. Omfattas av producentansvar.
Farligt avfall

Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 4 till Avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska anses vara
farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § i avfallsförordningen.
Fastighetsinnehavare

Den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
Fastighetsnära insamling

Insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där avfallet uppkommer.
Fettavskiljare

Anordning för att samla upp fettavfall i form av slam i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt.
Fritidshus

Fastighet som nyttjas för fritidsboende och ingen är folkbokförd på fastigheten.
Förvaringsplats

Utrymme eller avgränsad plats för förvaring av avfall.
Grovavfall

Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck
eller kärl.
Grönavfall

Park- och trädgårdsavfall.
Hushåll

En familj eller ett gemensamt boende.
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Hushållsavfall

Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Hämtningsintervall

Anger hur ofta, med vilket intervall, avfall hämtas vid insamling från fastigheter.
Hämtningsställe (hämtningsplats, hämtställe, hämtplats)

Den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån hämtning/tömning sker.
Icke brännbart avfall

Avfall som inte kan förbrännas även om energi tillförs, exempelvis sten och metaller.
Jaktavfall

Avfall från jakt för egen konsumtion och som fritidssyssla. Det är t.ex. rester som skinn, ben
och inälvor från beredning av mat.
Jämförligt avfall

Avfall från annan verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall från
hushåll.
Kommunalt ansvar

Den skyldighet en enligt Miljöbalken som en kommun har att ta hand om hushållsavfall och
med hushållsavfall jämföligt avfall från annan verksamhet.
Kompostering

Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre. Med hemkompostering menas kompostering av matavfall från hushåll på bostadsfastigheten.
Källsortering

Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel i
hushållet.
Kärl- och säckavfall

Det avfall som normalt uppstår i hushållet och som läggs i ett kärl eller i en säck, som samlas
upp i container, i underjordsbehållare eller sopsugsystem.
Latrin

Innehållet i en torrtoalett.
Matavfall

Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin) som av kommersiell eller annan anledning inte gått till konsumtion.
Matavfall som ingår i hushållsavfall samlas vid källsortering av matavfall in tillsammans med
annat biologiskt lättnedbrytbart hushållsavfall.
Miljöstation

Plats för mottagning av hushållens farliga avfall, ofta förlagd till en återvinningscentral.
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Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja en fastighet. Det kan t.ex. vara en hyresgäst.
Organiskt avfall

Biologiskt avfall, plastavfall och annat avfall som innehåller organiskt kol (Avfallsförordningen 3 §).
Permanenthus

Fastighet som nyttjas för bostadsändamål där boende är folkbokförd på fastigheten.
Producentansvar

Producenters ansvar för vissa utpekade produkter under hela dess livscykel inklusive design,
produktion och omhändertagande som avfall. Skyldighet för producent att se till att avfall
samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas (Miljöbalken 15 kap.6
§).
Renhållningsordning

En kommuns avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens renhållningsordning och fastställs av kommunfullmäktige
Restavfall

Det hushållsavfall som återstår efter källsortering, d.v.s. sedan avfall för återvinning eller annan separat hantering har sorterats ut .
Returpapper

Tidningar och trycksaker . Omfattas av producentansvar och ska lämnas i producenternas
insamlingssystem. Samlas in för materialåtervinning
Slamavskiljare

Anordning som används för att fånga upp slam i enskild avloppsanläggning.
Sluten tank

Behållare som används för att samla upp avloppsvatten då det inte finns tillgång till allmänt
avlopp eller annan enskild avloppslösning.
Sommarperioden

Hämtperioden vecka 20 till vecka 37 när regelbunden hämning sker från fritidshus.
Sällskapsdjur

Tama djur som inte används i kommersiell verksamhet och som normalt förekommer i bostäder. Boskap, fjäderfä och vilda djur ingår inte sällskapsdjur.
Tillsyn

Kontroll från myndighet över verksamhet.
Trädgårdsavfall

Avfall som utgörs av växter och växtdelar från normal trädgårdsskötsel i småhus. Träd eller
avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i trädgård räknas som byggavfall.
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Tätort

Ett tätbebyggt område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än
200 meter.
Verksamhetsavfall

Avfall som uppkommit genom en verksamhetsprocess.
Verksamhetsutövare

Den som driver yrkesmässig verksamhet.
Återanvändning

Användning av en kasserad produkt utan föregående förädling.
Återvinning

En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt
innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att
komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återanvändning
Återvinningscentral (ÅVC)

Bemannad anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall etc.
Återvinningsstation (ÅVS)

Obemannad anläggning eller plats för mottagning av förpackningar och returpapper.
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Mottagningsavgifter för verksamhetsavfall
Region Gotland
Antagen av Tekniska nämnden 2018-10-24
Gäller från och med 2018-11-01

1. Allmänt
Denna prislista reglerar vilka avgifter som skall gälla för avfallstjänster som tillhandahålls av
teknikförvaltningen utanför den kommunala renhållningsskyldigheten. Mottagningsavgifter för
verksamhetsavfall debiteras i efterskott.
Verksamhetsavfall

Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i processen vid exempelvis industrier,
affärer eller tjänsteföretag. Det kan också uppkomma verksamhetsavfall i ett hushåll, exempelvis från
renovering, byggnads- eller rivningsarbeten, bilar, fritidsbåtar, husvagnar, däck eller avfall från
omfattande gallrings- eller anläggningsarbeten i trädgårdar och parker. Verksamhetsavfall omfattas
inte av den kommunala renhållningsskyldigheten och kan lämnas till valfri avfallsmottagare.
Hushållsavfall

Avfall som normalt uppkommer i hushåll, exempelvis utrangerade möbler, cyklar, löv och grenar
lämnas till någon av Region Gotlands återvinningscentraler. Det gäller även avfall från mindre
underhållsarbeten och reparationer i bostaden, såsom målning, tapetsering och byte av
förslitningsdetaljer. Vissa utsorterade avfallsfraktioner lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral.
Bestämmelser om och avgifter för hantering av hushållsavfall regleras inte i denna prislista, utan i
avfallsföreskrifter och avfallstaxa för Region Gotland.

2. Mottagning av verksamhetsavfall på Återvinningscentral
Teknikförvaltningen tar emot mindre mängder sorterat verksamhetsavfall på återvinningscentralerna.
Följande utsorterade fraktioner kan lämnas avgiftsfritt:

•
•
•

Metallskrot
Elavfall som omfattas av producentansvar
Tidningar och förpackningar i mindre mängder (< 1kubikmeter per transport). För större
mängder kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen, www.ftiab.se.

Följande utsorterade fraktioner kan lämnas mot ett fast pris, om 500 kr inkl. moms per transport*:

•
•
•
•

Träavfall - obehandlat
Trädgårdsavfall från omfattande gallrings- eller anläggningsarbeten i trädgård eller park
Övrig plast (plast som inte utgör en förpackning)
Textilier

Följande utsorterade fraktioner kan lämnas mot ett fast pris, om 1000 kr inkl. moms per transport*:

•
•
•
•
•
•

Träavfall – behandlat
Träavfall - impregnerat
Övrigt brännbart grovavfall
Gips
Isolering
Deponirest (Glas, sten, porslin, betong)

*) Vid ett besök på Gotlands återvinningscentraler får bil med släp och avfall inte väga mer än
3 500kg. Tyngre bilar hänvisas till Slite avfallsanläggning, se punkt 4.

3. Allmännyttiga ideella föreningar
Pris för verksamhetsavfall som uppstår i allmännyttiga ideella föreningar för att förebygga uppkomst
av avfall, ex v återbruksverksamhet, är 50 kr inkl. moms per transport*. Kontakta
teknikförvaltningen för avtal.
4. Mottagning på Slite avfallsanläggning och deponi
För avlämning av större mängder verksamhetsavfall hänvisas till privata avfallsmottagare. Region
Gotlands avfallsanläggning i Slite kan ta emot verksamhetsavfall enligt nedanstående prislista.
Öppettider för Slite avfallsanläggning är tisdag-fredag kl 07-16 med lunchstängt kl 12-13.
Avfall för deponering (karaktärisering krävs)

Pris, kr/ton (exkl. moms)

1. Rena schaktmassor (jord, grus)
2. Inert (tegel, betong, sten)
3. Aska, slagg, ej farligt avfall

865, eller offereras
Offereras
1 465

Elavfall- ej producentansvar till återvinning

Pris (exkl. moms)

4. Elavfall
5. Kyl- och frysmöbler (t ex kyldiskar, läskkylar, glassboxar)

10 kr/kg
1 200 kr/enhet

Deponiavfall

Avgifter för avfall för deponering inkluderar 300 kr/ton för efterbehandling av Slite avfallsanläggning.
Avfallsskatt om 500 kr/ton ingår i avgifterna ovan. Avfall för deponering måste karaktäriseras innan
mottagning kan ske.
Då avlämnare av avfall lämnar felaktig uppgift om deponiavfallets innehåll och egenskaper, påförs en
hanteringsavgift om 500 kr för omklassning/ny karaktärisering av avfallet. Dessutom tillkommer
avgifter för sortering, transport och behandling.

5. Sorteringsanvisningar för avfall
Allt avfall skall lämnas på av personalen anvisad plats. Teknikförvaltningen lämnar vidare anvisningar
angående sortering av avfall. Används säck för transport av avfall, ska säcken tömmas
alternativt transparent säck användas, följ personalens anvisningar. All hantering av avfall på
återvinningscentral ska ske i enlighet med ”Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om
hantering av brännbart och organiskt avfall (NFS 2004:4)” samt ”Förordning (2001:512) om
deponering av avfall”.
Om sortering enligt anvisningar inte sker debiteras 1 121kr inkl. moms/påbörjad kubikmeter
alternativt 2 242 kr inkl. moms/ton.

*) Vid ett besök på Gotlands återvinningscentraler får bil med släp och avfall inte väga mer än
3 500kg. Tyngre bilar hänvisas till Slite avfallsanläggning, se punkt 4.
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Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition lämnas förslag till ändringar på avfallsområdet huvudsakligen för att genomföra de reviderade avfallsdirektiven.
I miljöbalken görs i huvudsak följande ändringar. Uttrycket kommunalt
avfall ersätter termen hushållsavfall och det anges vad som avses med avfallsproducent. Det införs bestämmelser om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för behandling och kostnader för hantering av avfallet.
Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i
en yrkesmässig verksamhet förtydligas. Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs. Det tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga författningskrav för material och produkter när avfall upphör att vara avfall. Flera bemyndiganden utvidgas för att möjliggöra genomförande av kraven i avfallsdirektiven genom föreskrifter.
I övrig lagstiftning görs i huvudsak följande ändringar. Bestämmelserna
om kontrollplaner i plan- och bygglagen kompletteras så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt bygg- och rivningsavfall och även byggprodukter som kan återanvändas. Det införs bestämmelser i offentlighetsoch sekretesslagen om att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla
för uppgifter i ett register med uppgifter om avfall.
Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.
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1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:
1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).
3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och
bygglagen (2010:900).
4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2019:1274)
om skatt på avfall som förbränns.
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Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken
dels att 14 kap. 2 §, 15 kap. 1–5, 6, 8, 10, 15, 20, 21–24, 30, 31 och
45 §§, 27 kap. 4 och 5 §§ och 29 kap. 9 § och rubriken närmast före
15 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 15 kap. 5 a, 9 a–9 c, 11 a och
20 a §§, och närmast före 15 kap. 9 a och 11 a §§ nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
14 kap.
2 §2

I detta kapitel avses med
kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska
ämnen som inte är en vara,
blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera
kemiska ämnen,
vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta
eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning
bestämmer dess funktion,
bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består
av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller
spindeldjur,
hantering: en verksamhet eller
hantering: en verksamhet eller
åtgärd som innebär att en kemisk åtgärd som innebär att en kemisk
produkt eller bioteknisk organism produkt, bioteknisk organism eller
tillverkas, bearbetas, behandlas, vara tillverkas, bearbetas, behandförpackas, förvaras, transporteras, las, förpackas, förvaras, transportanvänds, omhändertas, destrueras, eras, används, omhändertas, destrukonverteras, saluförs, överlåts eller eras, konverteras, saluförs, överlåts
är föremål för något annat jämför- eller är föremål för något annat
bart förfarande,
jämförbart förfarande,
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2018/852, rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/851.
2
Senaste lydelse 2016:781.
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införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
till Sverige, och
utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
från Sverige.
15 kap.
1 §3
Med avfall avses i detta kapitel Med avfall avses i denna balk varje
varje ämne eller föremål som inne- ämne eller föremål som innehavahavaren gör sig av med eller avser ren gör sig av med eller avser eller
eller är skyldig att göra sig av med. är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en
biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors
hälsa.
Ett ämne eller föremål som har
återvunnits och uppfyller krav i
fråga om fortsatt användning enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 39 eller 40 § upphör att
vara avfall.
2 §4
Med avfallsförebyggande åtgärder
avses i detta kapitel åtgärder som
vidtas innan ett ämne eller föremål
har blivit avfall och som syftar till
en minskning av mängden avfall,
en minskning av mängden skadliga
ämnen i material och produkter
eller en minskning av de negativa
effekter på människors hälsa och
miljön som avfall ger upphov till.

3
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I denna balk avses med
avfallsförebyggande åtgärder:
åtgärder som vidtas innan ett ämne
eller föremål har blivit avfall och
som syftar till en minskning av
mängden avfall, en minskning av
innehållet av farliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa effekter på
människors hälsa och miljön som
avfall kan ge upphov till, och
återanvändning: att en produkt
eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla

samma funktion som den ursprung- Prop. 2019/20:156
ligen var avsedd för.
3 §5
Med hushållsavfall avses i detta
kapitel avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet.

Med kommunalt avfall avses i
denna balk avfall från hushåll och
sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogsbruk,
3. avfall från fiske,
4. avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

4 §6
Med återanvändning avses i detta
kapitel att något som inte är avfall
används igen för att fylla samma
funktion som det ursprungligen var
avsett för.

Med avfallsproducent avses i
denna balk den som ger upphov till
avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra
förfaranden ändrar avfallets art
eller sammansättning.

5 §7
Med hantera avfall avses i detta
kapitel att
1. samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.

Med hantera avfall avses i denna
balk att
1. samla in, transportera, sortera,
återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, sorteras, återvinns,
bortskaffas eller byter ägare eller
innehavare.

5
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5a§
Med deponi avses i denna balk en
upplagsplats för avfall som finns på
eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats
där avfall
1. lastas om för att förbereda det
för vidare transport till en annan
plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om
lagringen sker under en kortare
period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas,
om lagringen sker under en kortare
period än ett år.
6 §8
I detta kapitel avses med

I denna balk avses med
behandla avfall: återvinna eller
bortskaffa avfall,
återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till
nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en
sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning,
förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera
något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,
materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål
som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,
bortskaffa avfall: göra sig av med eller förbereda för att göra sig av med
något som är avfall utan att återvinna det eller utan att lämna det till någon
som samlar in eller transporterar bort det, och
deponera avfall: bortskaffa avfall
behandla avfall: återvinna eller
bortskaffa avfall.
genom att lägga det på en deponi.
8 §9
I detta kapitel avses med
I denna balk avses med
fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare,
uttjänt bil: en personbil, buss
uttjänt bil: en personbil, buss
eller lastbil vars totalvikt inte över- eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är stiger 3 500 kilogram och som är
avfall,
avfall, och

8
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bilskrotare: den som bedriver
yrkesmässig verksamhet som syftar
till att återvinna eller bortskaffa uttjänta bilar.

bilskrotare: den som bedriver Prop. 2019/20:156
yrkesmässig verksamhet som syftar
till att behandla uttjänta bilar, och
bygg- och rivningsavfall: avfall
från bygg- och rivningsarbeten.
När avfall upphör att vara avfall
9a§
Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara
avfall om
1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
2. det finns en marknad för eller
efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål,
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och
annan författning, och
4. användningen av ämnet eller
föremålet inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa
eller miljön.
9b§
Den som för första gången släpper
ut ett ämne eller föremål som har
upphört att vara avfall på marknaden ska se till att ämnet eller
föremålet uppfyller tillämpliga
krav i lag och annan författning.
Om ett sådant ämne eller föremål
används utan att ha släppts ut på
marknaden, ska i stället den som
för första gången använder ämnet
eller föremålet se till att det uppfyller kraven.
9c§
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om
när avfall upphör att vara avfall
enligt 9 a §.
9
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10 §10
En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder
finns i 2 kap. 5 §.
Den som behandlar avfall eller
Den som är ansvarig för att avfall
är ansvarig för att avfall blir be- blir behandlat ska se till att det
handlat ska se till att det
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och
miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är
orimlig.
Den ursprungliga
avfallsproducentens ansvar
11 a §
Om inte annat har avtalats eller är
föreskrivet i lag eller annan författning, ansvarar den ursprungliga
avfallsproducenten för
1. att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med
10 §, och
2. kostnaderna för att hantera det
avfall som har producerats.
15 §11
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om
1. skyldighet för producenter av
1. skyldighet för producenter av
förpackningar, producenter av papper förpackningar, producenter av papper
för tidningar, tidskrifter, direktrek- för tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger eller andra liknande lam, kataloger eller andra liknande
pappersprodukter och producenter pappersprodukter och producenter
av elektriska eller elektroniska av elektriska eller elektroniska proprodukter att se till att förpackning- dukter att se till att förpackningarna, papperet eller de elektriska arna, papperet eller de elektriska
och elektroniska produkterna om- och elektroniska produkterna omfattas av ett insamlingssystem för fattas av ett insamlingssystem för
återvinning eller återanvändning, behandling eller återanvändning,
och
2. tillstånd för yrkesmässig drift
2. tillstånd för yrkesmässig drift
av sådana insamlingssystem.
av ett sådant insamlingssystem,
10

10

11

Senaste lydelse 2016:782.
Senaste lydelse 2016:782.
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ett sådant insamlingssystem att
a) lämna information till producenter och avfallsproducenter om
återanvändning, sortering, insamling och behandling, och
b) vidta åtgärder för att främja
återanvändning, och
4. skyldighet för den som driver
ett system för återanvändning av
förpackningar att anmäla detta.
Föreskrifter enligt första stycket 1 får endast avse producenter som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §.
20 §12
Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas.

Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och
sammansättning liknar hushållsspillvatten,
3. latrin från torrtoaletter och
jämförliga lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som
inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.

Kommunen ska transportera bort
avfallet från den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.

12
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20 a §
Kommunen ska transportera bort
det avfall som avses i 20 § från den
fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
21 §13
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag
från kommunens ansvar enligt 20 §
i fråga om avfall som omfattas av
producentansvar enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 12 §.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag
från kommunens ansvar enligt 20
och 20 a §§ i fråga om avfall som
omfattas av producentansvar enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 12 §.

22 §14
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får i fråga om annat avfall
än hushållsavfall meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att avfallet återvinns eller
bortskaffas och transporteras från
den fastighet där avfallet finns.
Föreskrifterna får endast avse avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att kommunen ska ansvara för
att annat avfall än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från den fastighet där avfallet
finns. Föreskrifterna får endast avse
avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

23 §15
När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 § eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
22 § ska kommunen ta hänsyn till
fastighetsinnehavarnas förmåga att
13
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När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 och 20 a §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 22 §, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavarnas för-

själva hantera avfall på ett sätt som
är godtagbart med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och
miljön och de behov som finns för
olika slag av bebyggelse.

måga att själva hantera avfall på ett Prop. 2019/20:156
sätt som är godtagbart med hänsyn
till skyddet för människors hälsa
och miljön och de behov som finns
för olika slag av bebyggelse.

24 §16
Om kommunen enligt 20 § eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska ansvara för
en viss hantering av avfall, får den
hanteringen inte utföras av någon
annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar.

Om kommunen enligt 20 och
20 a §§ eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 22 § ska
ansvara för en viss hantering av
avfall, får den hanteringen inte utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen
anlitar.
Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten
återvinner eller bortskaffar avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
En åtgärd som avses i andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 19 §.
Uppgifter om och hantering av
avfall

Uppgifter om och hantering av
avfall som uppkommer i
yrkesmässig verksamhet

30 §17
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet ger
upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna det till någon
som har det tillstånd eller har gjort
den anmälan som krävs för hanteringen.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall ska
lämna det till någon som har det
tillstånd eller har gjort den anmälan
som krävs för hanteringen av avfallet.

31 §18
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till avfall ska

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om skyldighet att dokumentera och
lämna uppgifter om avfall, avfalls-
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hantering och avfallsförebyggande
åtgärder.

lämna uppgift till kommunen om
avfallet och dess hantering.

45 §19
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att lämna information om hantering av avfall och
innehållet i avfallsplanerna.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. skyldighet för kommunerna att
lämna information om avfallsförebyggande åtgärder och hantering
av avfall, och
2. innehållet i avfallsplanerna.

27 kap.
4§
Kommuner får meddela föreskrifter
om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som enligt
denna balk eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
balken utförs genom deras försorg.
Avgiften skall enligt kommunens
bestämmande betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

Kommunen får meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för
1. insamling, transport och behandling av avfall som enligt denna
balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken
utförs av kommunen eller den som
kommunen anlitar,
2. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och
verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar
för enligt 15 kap. 20 § om avfallsförebyggande åtgärder, och
3. åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och
sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall
som kommunen ansvarar för enligt
15 kap. 20 §.
Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller
till den som utför renhållningen.
Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från fartyg
finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
5§
En avgift som avses i 4 § första
stycket skall vara årlig eller på
annat sätt periodisk. Om avgiften
14
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En avgift som avses i 4 § första
stycket ska vara årlig eller på annat
sätt periodisk. Om avgiften avser

avser insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen, får
kommunen besluta att avgiften
skall betalas särskilt för varje tillfälle i fråga.
Avgiften skall bestämmas till
högst det belopp som behövs för att
täcka nödvändiga planerings-,
kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader
skall räknas av kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhållning. Avgiften får tas ut på ett
sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad
avfallshantering främjas.

insamling, transport och behand- Prop. 2019/20:156
ling vid enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska betalas särskilt för varje tillfälle.

Den avgift som avses i 4 § första
stycket 1 ska bestämmas till högst
det belopp som behövs för att täcka
nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader
för renhållningen. Från dessa kostnader ska kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhållning räknas av. Avgiften får tas ut
på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får avtalet läggas till grund för beräkning av avgiften, om kostnaden därigenom
inte blir väsentligt högre än om kommunen själv utför renhållningen.
29 kap.
9 §20

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om
skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,
3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 12 kap. 8 §,
4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,
5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,
6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,
7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förord-
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ning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och
märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,
8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,
9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller
kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr
1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som
inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma
förordning,
10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 648/2004,
11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,
12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i
Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel
52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige,
släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av
ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,
13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,
14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom att
yrkesmässigt eller annars i stor omfattning transportera avfall, eller
15. bryter mot en föreskrift som
15. bryter mot en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd regeringen har meddelat med stöd
av 15 kap. 30 § genom att för trans- av 15 kap. 30 § genom att för transport lämna annat avfall än hus- port lämna avfall till den som inte
hållsavfall till den som inte har det har det tillstånd som krävs för en
tillstånd som krävs för en sådan sådan transport.
transport.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen
kan dömas ut enligt 1 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
2. I fråga om återvinning och bortskaffande av bygg- och rivningsavfall
gäller 15 kap. 20 § första stycket i den äldre lydelsen till och med utgången
av 2022.
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2.2

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Prop. 2019/20:156

Härigenom föreskrivs1 att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a §, och närmast före 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a § nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap.
Avfallsregister
18 a §
Sekretess gäller för uppgift som
hänför sig till avfallsregistret, om
det kan antas att farligt avfall kan
komma till brottslig användning om
uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst tio år.
31 kap.
Avfallsregistret
11 a §
Sekretess gäller i verksamhet som
avser förande av eller uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften
röjs.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/851.

17

Prop. 2019/20:156

2.3

Förslag till lag om ändring i plan- och
bygglagen (2010:900)

Härigenom föreskrivs1 att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
10 kap.
6§

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller
rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som riv5. vilka byggprodukter som kan
ningsåtgärder kan ge upphov till, återanvändas och hur dessa ska tas
om hand, och
och
6. vilket avfall som åtgärden kan
6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
ge upphov till och hur avfallet ska
tas om hand, särskilt hur man avser
att möjliggöra
a) materialåtervinning av hög
kvalitet, och
b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
11 §
En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att
upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i
fråga om rivningsåtgärder, biträda
vid inventeringen av farligt avfall
och annat avfall,

1. biträda byggherren med att
upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med
att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som
bygg- och rivningsåtgärderna kan
ge upphov till,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för
åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera
byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt
vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

18

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/851.

5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan Prop. 2019/20:156
vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvariga läm7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till nar sitt uppdrag, meddela detta till
byggnadsnämnden.
byggnadsnämnden.
19 §2
Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som
byggherren har gett in,
3. hur identifieringen av avfall
3. hur förekomsten av tänkbart
farligt avfall har inventerats, om och återanvändbara byggproduksamrådet avser en rivningsåtgärd,
ter har gjorts,
4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra
tillsynsåtgärder,
5. behovet av ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om
kontrollplan eller startbesked, och
8. behovet av ytterligare sammanträden.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

2

Senaste lydelse 2014:228.

19

Prop. 2019/20:156

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2019:1274)
om skatt på avfall som förbränns

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2019:1274) om skatt på avfall som
förbränns
dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Med avfallsförbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning
1. som är avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av
alstrad energi,
2. där förbränning av avfall sker på ett sådant sätt att det huvudsakliga
ändamålet med anläggningen inte kan anses vara produktion av energi
eller material,
3. där mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från förbränning av farligt avfall, eller
4. där det förbränns annat hus4. där det förbränns annat komhållsavfall än avfall som omfattas munalt avfall än avfall som omav någon av avfallstyperna i under- fattas av någon av avfallstyperna i
kapitel 20 01 och är källsorterat underkapitel 20 01 och är källsorteller i underkapitel 20 02, enligt erat eller i underkapitel 20 02, enbilagan till kommissionens beslut ligt bilagan till kommissionens be2000/532/EG av den 3 maj 2000 slut 2000/532/EG av den 3 maj
om ersättning av beslut 94/3/EG 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG
om en förteckning över avfall i en- om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direk- lighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och råd- tiv 75/442/EEG om avfall, och
ets beslut 94/904/EG om upprättan- rådets beslut 94/904/EG om uppde av en förteckning över farligt rättande av en förteckning över
avfall i enlighet med artikel 1.4 i farligt avfall i enlighet med artikel
rådets direktiv 91/689/EEG om far- 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om
ligt avfall, i lydelsen enligt kom- farligt avfall, i lydelsen enligt kommissionens beslut 2014/955/EU.
missionens beslut 2014/955/EU.
5a§
Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
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Ärendet och dess beredning
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I juli 2018 trädde fyra EU-direktiv i kraft som ändrar sex direktiv på avfallsområdet (ändringsdirektiven):
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj
2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall,
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 av den 30 maj
2018 om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall,
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj
2018 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, samt
 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849 av den 30 maj
2018 om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG
om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning.
Regeringskansliet (Miljödepartementet) har tagit fram två promemorior: Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet (dnr M2019/01776/R)
och Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter (dnr M2019/02091/R). I den förra promemorian finns förslag på lag- och förordningsändringar som syftar till att
genomföra merparten av de bestämmelser i ändringsdirektiven som ska
vara genomförda av medlemsstaterna den 5 juli 2020. I den promemorian
finns också vissa förslag som syftar till att förbättra det tidigare genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den
19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (avfallsdirektivet) och som görs till följd av kritik från Europeiska kommissionen i ett motiverat yttrande i mars 2019 (dnr SB2019/00786/EURÄTT).
Förslagen till lagändringar i den förra promemorian behandlas i detta
lagstiftningsärende.
En sammanfattning av promemorian Genomförande av reviderade EUdirektiv på avfallsområdet i den del som avser lagförslagen finns i bilaga 1. Promemorians lagförslag finns i bilaga 2. Promemoriorna har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna för den första promemorian finns i bilaga 3.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 5 mars 2020 att inhämta Lagrådets yttrande över
de lagförslag som finns i bilaga 4. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran.
Lagrådets yttrande finns i bilaga 5. Vissa språkliga och redaktionella ändringar har gjorts i förhållande till lagrådsremissen.

21

Prop. 2019/20:156

4

Ordförklaringar

Regeringens förslag: En ändring ska göras i förklaringen i miljöbalken
av avfallsförebyggande åtgärder. Åtgärder som syftar till en minskning
av innehållet av farliga ämnen i material och produkter ska anses vara
avfallsförebyggande åtgärder.
En ändring ska göras i förklaringen i miljöbalken av hantera avfall
som innebär att det förtydligas att sortering också är hantering av avfall.
Med avfallsproducent ska i miljöbalken avses den som ger upphov
till avfall och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.
Med bygg- och rivningsavfall ska i miljöbalken avses avfall från
bygg- och rivningsarbeten.
Uttrycket kommunalt avfall ska ersätta termen hushållsavfall i miljöbalken. Med kommunalt avfall ska avses avfall från hushåll och avfall
från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll. Kommunalt avfall ska inte omfatta avfall från tillverkning,
jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening,
bygg- och rivningsavfall och uttjänta bilar. Följdändringar som innebär
att termen hushållsavfall ersätts av uttrycket kommunalt avfall ska
göras i miljöbalken och i lagen om skatt på avfall som förbränns.
Med deponi ska i miljöbalken avses en upplagsplats för avfall som
finns på eller i jorden. Som deponi ska inte räknas en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan
plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare
period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare
period än ett år.
Med deponera avfall ska i miljöbalken avses att bortskaffa avfall
genom att lägga det på en deponi.
En ändring görs i förklaringen i miljöbalken av återanvändning som
innebär att det som kan återanvändas är en produkt eller en komponent.
Förklaringarna av följande ska ha betydelse vid tillämpning av hela
miljöbalken: avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning,
kommunalt avfall, avfallsproducent, hantera avfall, deponi, behandla
avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, deponera avfall, fastighetsinnehavare, uttjänt bil, bilskrotare och bygg- och rivningsavfall.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. I promemorians förslag till bestämmelse om vad som avses med
avfallsförebyggande åtgärder används uttrycket mängden farliga ämnen. I
promemorian finns inga förslag om ordförklaringar av deponi och deponera avfall. I promemorian föreslås att uttrycket ämne eller föremål används i bestämmelsen om vad som avses med återanvändning.
Remissinstanserna: Remissutfallet är blandat. Invändningar förs i huvudsak fram mot förslaget att ersätta termen hushållsavfall med kommunalt avfall. Flertalet remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot de övriga förslagen.

Naturvårdsverket framhåller när det gäller bestämmelsen om vad som Prop. 2019/20:156
avses med avfallsförebyggande åtgärder att lydelsen i den engelska versionen
av bestämmelsen i direktivet är ”the content of hazardous substances”, och
förordar därför uttrycket ”innehållet av farliga ämnen” i stället för, som i
promemorian, ”mängden farliga ämnen”. Peab AB förordar att bestämmelsen om avfallsförebyggande åtgärder omformuleras så att den i stället
lyder ”minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljö
som avfall kan ge upphov till”.
Länsstyrelsen i Hallands län noterar att förklaringen av vad som avses
med hantera avfall är snävare än definitionen av avfallshantering i avfallsdirektivet genom att viss kontroll och efterbehandling som omfattas av
definitionen i direktivet inte omfattas av definitionen i miljöbalken.
Naturvårdsverket saknar, när det gäller förklaringen av avfallsproducent, den koppling som finns i direktivet mellan ursprunglig avfallsproducent och att bedriva verksamhet. Det innebär enligt Naturvårdsverket att
bestämmelsen görs vidare än i direktivet på så sätt att även privatpersoner
omfattas. Det får till följd att bestämmelsen om kostnadsansvar går längre
än direktivet.
Naturvårdsverket, Avfall Sverige, Göteborgs kommun, Byggherrarna,
Energiföretagen Sverige, Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och RISE
tillstyrker förslaget om att införa uttrycket kommunalt avfall. Havs- och
vattenmyndigheten anser när det gäller kommunalt avfall att termen septiktank är föråldrad och inte längre används. Den bör därför ersättas med
sluten tank alternativt slamavskiljare beroende på vad som avses. Det är
även otydligt om avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening omfattar avloppsslam från kommunala avloppsreningsanläggningar. IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Näringslivets regelnämnd
anser att uttrycket kommunalt avfall inte innebär någon ökad tydlighet i
förhållande till hushållsavfall, även om det är logiskt att ersätta termen
hushållsavfall. Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att en nackdel med
uttrycket kommunalt avfall är en risk för förvirring eftersom det inte motsvarar det avfall som kommunen ska fortsätta ansvara för. Termen hushållsavfall är väl inarbetad i Sverige även om innebörden varit oklar i vissa
sammanhang. Ett alternativ är att behålla termen hushållsavfall och göra
en ny beskrivning av vad som omfattas. Länsstyrelsen i Västra Götalands
län konstaterar att kommunalt avfall inte omfattar avloppsslam och annat
avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar men
att kommunalt avfall enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927)
omfattar dessa avfallstyper. Kristinehamns kommun anser att det bör
förtydligas att det är avfall från kommersiellt fiske som undantas från vad
som avses med kommunalt avfall. Samrådsgrupp avfall och Vilhelmina
kommun anser att det är bra att definitionen av avfall blir lika i alla EUländer men att termen hushållsavfall är betydligt bättre än kommunalt
avfall. Risken är uppenbar att kommunalt avfall betraktas som ett avfall
som uppkommer inom kommunal verksamhet. Det behövs tydliga definitioner i samtliga författningar där uttrycket används. Stena Recycling AB
avstyrker att uttrycket kommunalt avfall införs och föreslår att statistikinsamlingen för rapporteringen till EU utgår från de avfallskoder som ska
redovisas. Den praxis som vuxit fram för gränsdragningen mellan hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter å ena sidan och
verksamhetsavfall å andra sidan kommer att bli helt obsolet om uttrycket
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kommunalt avfall införs. Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel
anser att avfall från grossistverksamhet och lagerenheter inte ska vara
kommunalt avfall. Svensk Handel vill också understryka vikten av att avfall som enligt nu gällande regler inte är hushållsavfall även fortsättningsvis faller utanför det kommunala ansvaret.
Östersunds kommun anser att den inarbetade termen hushållsavfall bör
användas i stället för kommunalt avfall. Om kommunalt avfall används
vore det enklast om avloppsslam omfattades av detta uttryck. I bestämmelsen om vad som avses med kommunalt avfall används termen septiktank.
Detta är ett ålderdomligt ord som brukar avse sluten tank. Termen bör ersättas med uttrycket latrin samt avloppsslam från slamavskiljare och slutna
tankar så att det framgår tydligare vilket avfall som avses.
Naturvårdsverket noterar att definitionen av återanvändning inte har
genomförts ordagrant och att den föreslagna lydelsen innebär en vidare
omfattning av återanvändning än i direktivet. Svensk Däckåtervinning AB
anser att förklaringen av vad som avses med återanvändning är motsägelsefull. Återanvändning kan ske även om innehavaren har gjort sig av med
en kemisk produkt, en blandning, en vara eller en bioteknisk organism.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) menar att det finns en intern motsägelse mellan vad som avses med återanvändning och återvinna avfall. Såvitt
SLU förstår fortsätter något att vara avfall om kriterierna för att det ska
sluta att vara avfall inte är uppfyllda. Det kan då inte återanvändas eftersom återanvändning förutsätter att det inte är avfall.
Skälen för regeringens förslag
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts nya definitioner. För att säkerställa en större enhetlighet i unionsrätten på avfallsområdet har definitioner i flera av de andra direktiven på avfallsområdet
anpassats till definitionerna i avfallsdirektivet.
Avfallsförebyggande åtgärder
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I miljöbalken förklaras vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder.
Med avfallsförebyggande åtgärder avses åtgärder som vidtas innan ett
ämne eller föremål har blivit avfall och som syftar till en minskning av
mängden avfall, en minskning av mängden skadliga ämnen i material och
produkter eller en minskning av de negativa effekter på människors hälsa
och miljön som avfall ger upphov till (15 kap. 2 §).
För att förbättra samstämmigheten inom unionsrätten om avfall, kemikalier och produkter har det genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet gjorts en ändring i definitionen av förebyggande åtgärder. Definitionen innebär att en förebyggande åtgärd som vidtas innan ett ämne, ett
material eller en produkt blivit avfall är förebyggande bland annat om
åtgärden innebär en minskning av halten farliga ämnen i material och
produkter (artikel 3.12 c i avfallsdirektivet). I den tidigare lydelsen angavs
att det skulle handla om en minskning av halten skadliga ämnen i material
och produkter.
Som Naturvårdsverket framhåller är lydelsen i den engelska språkversionen av den aktuella bestämmelsen ”the content of hazardous substances”.
En jämförelse kan också göras med t.ex. den spanska versionen, där lydelsen är ”el contenido de sustancias peligrosas”. Regeringen delar därför
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”innehållet av farliga ämnen” i ordförklaringen i miljöbalken. Regeringen
instämmer även med Peab AB att bestämmelsen om avfallsförebyggande
åtgärder bör ta sikte på åtgärder som syftar till en minskning av de negativa
effekter på människors hälsa och miljön som avfall kan ge upphov till.
Hantera avfall
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det gjorts en ändring
i definitionen av avfallshantering (artikel 3.9 i avfallsdirektivet). Ändringen innebär att det uttryckligen anges att sortering inkluderas i avfallshantering.
I miljöbalken anges vad som avses med hantera avfall (15 kap. 5 §). Med
anledning av ändringen i avfallsdirektivet bör motsvarande ändring göras
i den bestämmelsen.
Länsstyrelsen i Hallands län noterar att förklaringen av vad som avses
med hantera avfall är snävare än definitionen av avfallshantering i avfallsdirektivet genom att viss kontroll och efterbehandling som omfattas av
definitionen i direktivet inte omfattas av definitionen i miljöbalken. Kommissionen har i augusti 2013 (dnr M2013/02669/R) påpekat att det svenska
genomförandet av bestämmelsen om avfallshantering inte omfattar kontroll av avfallshantering och efterbehandling av platser för bortskaffande,
inklusive åtgärder som handlare eller mäklare vidtar. Sverige har i svar till
kommissionen uppgett att all fysisk befattning med avfall (15 kap. 5 § 1)
omfattar såväl kontroller av annan avfallshantering som efterbehandling
av platser för bortskaffande. Kommissionen har inte vidhållit denna brist i
det motiverade yttrandet (dnr SB2019/00786/EURÄTT). Mot bakgrund av
detta och att det inte framkommit något praktiskt behov av ändring
bedömer regeringen att det inte finns skäl att komplettera bestämmelsen.
Avfallsproducent
Avfallsproducent definieras i avfallsdirektivet som var och en som bedriver en verksamhet som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och var och en som genom förbehandling, blandning eller andra
förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning (artikel 3.5). Definitionen har inte ändrats genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet.
Termen avfallsproducent används i flera bestämmelser i avfallsdirektivet. I miljöbalken används termen i bestämmelsen om vad som avses med
att samla in avfall (15 kap. 7 § miljöbalken). Termen används även i den
bestämmelse om kostnadsansvar som föreslås i avsnitt 6.2. För att förbättra
genomförandet av direktivet bör en förklaring av termen avfallsproducent
införas i miljöbalken.
I den lydelse som föreslås i promemorian saknar Naturvårdsverket den
koppling som finns i direktivet mellan ursprunglig avfallsproducent och
att bedriva verksamhet, och menar att bestämmelsen kommer att omfatta
privatpersoner och därmed bli mer omfattande än i direktivet. Regeringens
anser dock att bestämmelsen i direktivet inte är begränsad till yrkesmässiga verksamheter. Detta överensstämmer även med vad kommissionen
har uttalat i överträdelseärendet angående genomförandet av avfallsdirektivet. Kommissionen har framhållit att definitionen av avfallsproducent hänvisar till var och en som producerar avfall och inte endast de som producerar
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avfall i yrkesmässig verksamhet (se bland annat dnr M2016/02933/R). Avsikten är att alla som ger upphov till avfall ska vara avfallsproducenter,
dvs. både yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner.
Termen avfallsproducent är även relevant för vad som avses med att
producera avfall. Med en förklaring av termen avfallsproducent är det
lämpligt att i andra bestämmelser som handlar om den som ger upphov till
avfall i stället använda uttrycket producera avfall. Detta gäller t.ex. den
bestämmelse som föreslås i avsnitt 6.2 om den ursprungliga avfallsproducentens ansvar och förslaget i avsnitt 6.5 om ansvar för bygg- och rivningsavfall.
Bygg- och rivningsavfall
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts en definition av bygg- och rivningsavfall (artikel 3.2c i avfallsdirektivet). Enligt
denna definition är bygg- och rivningsavfall avfall som genererats från
bygg- och rivningsverksamhet. Avsikten med definitionen är att klargöra
omfattningen av detta uttryck (skäl 9 i ändringsdirektivet). Bygg- och rivningsavfall bör förstås som motsvarande avfallskategorierna i kapitel 17 i
avfallsförteckningen som fastställts genom beslut 2014/955/EU (skäl 11).
Här ingår avfall som består av t.ex. betong, tegel, klinker, trä, glas, jord,
sten, spårballast och bitumenblandningar. Bygg- och rivningsavfall inkluderar således både avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och
anläggningsarbeten.
Uttrycket bygg- och rivningsavfall används i den förklaring av kommunalt avfall som nedan föreslås införas i miljöbalken. Det används även i de
bestämmelser som föreslås om kommunens ansvar för insamling och behandling (se avsnitt 6.5). Det är därför lämpligt att införa en bestämmelse
om vad som avses med bygg- och rivningsavfall i miljöbalken. I den engelska versionen av bestämmelsen i avfallsdirektivet används uttrycket ”waste
generated by construction and demolition activities”. Uttrycket avfall från
bygg- och rivningsverksamhet kan tolkas som att det omfattar mer än avfall från bygg- och rivningsarbeten. Eftersom innebörden av uttrycket avfall från bygg- och rivningsarbeten bättre överensstämmelser med vad som
avses i direktivet bör detta uttryck användas i förklaringen.
Kommunalt avfall
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts en definition av kommunalt avfall (artikel 3.2b i avfallsdirektivet). I direktivet
definieras kommunalt avfall enligt nedan:
a) blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive
papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier,
förpackningar, avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning, förbrukade batterier och ackumulatorer samt
grovavfall, inklusive madrasser och möbler,
b) blandat avfall och separat insamlat avfall från andra källor om sådant
avfall till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
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Kommunalt avfall omfattar inte avfall från tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och rening av avlopp, inklusive avloppsslam, uttjänta fordon eller bygg- och rivningsavfall.
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Enligt avfallsdirektivet avses med biologiskt avfall biologiskt nedbrytbart
trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, kontor,
restauranger, grossister matsalar, catering och detaljhandelslokaler och
jämförbart avfall från livsmedelsindustrin (artikel 3.4). Detta innebär att
kommunerna ansvarar för trädgårdsavfall från andra källor än hushåll om
det till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Enligt skälen till direktivet om ändring av avfallsdirektivet bör definitionen av kommunalt avfall i direktivet vara i linje med den som används
för statistiska ändamål av Eurostat och Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling (OECD). Kommunalt avfall ska förstås som
motsvarande bland annat de avfallskategorier som ingår i underkapitel
15 01 (förpackningar) och kapitel 20 (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall), med undantag för avfallstyperna
20 02 02 (jord och sten), 20 03 04 (slam från septiska tankar) och 20 03 06
(avfall från rengöring av avlopp) i avfallsförteckningen som fastställts
genom kommissionens beslut 2014/955/EU (skäl 10 i ändringsdirektivet).
Termen hushållsavfall används även i flera andra rättsakter, bland annat i
kommissionens beslut 2000/532 om förteckning över avfall och Europaparlamentets och rådets förordning nr 2150/2002 av den 25 november
2002 om avfallsstatistik.
I miljöbalken finns en förklaring av termen hushållsavfall (15 kap. 3 §).
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet. I förarbetena till bestämmelsen
anges följande.
Som exempel på avfall som kommer från hushåll kan nämnas sopor,
köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar. Till hushållsavfall räknas också skrymmande avfall som exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande föremål. Dit räknas även överblivna
läkemedel samt miljöfarliga batterier, oljerester, färgrester, rester av bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår som beståndsdel i
avfall som kommer från hushåll. I enlighet med gällande rätt bör begreppet hushållsavfall ges en sådan omfattning att det svarar mot det
behov av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer vid nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål. Med avfall från annan
verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall från
industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll.
Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller
i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar,
restaurangavfall och toalettavfall. (Prop. 1997/98:45 del 2 s. 184 f.)

I Naturvårdsverkets vägledning till vad som avses med hushållsavfall anges att avfall från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden
bör räknas som en normal del av boendet och att sådant avfall därför är
hushållsavfall. Om ett byggarbete är omfattande anser Naturvårdsverket
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däremot att avfallet inte ska anses vara hushållsavfall (Vägledning till
definitionen av hushållsavfall, Naturvårdsverket 2008-01-16).
Varje kommun ansvarar som huvudregel för att hushållsavfall inom
kommunen återvinns eller bortskaffas. Vad som avses med hushållsavfall
har därför betydelse för vilket avfall som kommunen ansvarar för (15 kap.
20 § miljöbalken).
Det har i flera sammanhang påpekats att förklaringen av vad som avses
med hushållsavfall är oklar. Det uppkom tidigt diskussioner om hur termen
ska tolkas och därmed hur ansvaret för olika avfallsfraktioner ska fördelas.
Konsekvensen har blivit återkommande tvister, olika tillämpningar i olika
delar av landet och olika tolkningar av olika aktörer. Det leder till svårigheter för kommunerna att planera och fullfölja sitt ansvar eftersom uppdragets omfattning ständigt kan ifrågasättas (se t.ex. SOU 2012:56 s. 178 f.
och Avfall Sveriges skrivelse Översyn av definitionen av med hushållsavfall jämförligt avfall 2017-10-13, dnr M2017/02527/Ke). Naturvårdsverket har framhållit att det finns ett stort behov av att förtydliga termen
hushållsavfall och att bedömningen av vad som är ”därmed jämförligt avfall från annan verksamhet” har lett till stora tillämpningssvårigheter och
att den oklara ansvarsfördelningen har varit ett problem (Se Naturvårdsverkets yttrande 2012-12-13, dnr M2012/02143/Ke).
Termen hushållsavfall i miljöbalken och uttrycket kommunalt avfall i
avfallsdirektivet är närliggande. Båda omfattar avfall från hushåll och
jämförligt avfall från annan verksamhet. Uttrycket kommunalt avfall omfattar dock inte hushållens avloppsslam och inte heller bygg- och rivningsavfall. Kommunalt avfall omfattar enligt avfallsdirektivet blandat och
separat insamlat avfall från hushåll, inklusive papper och kartong, glas,
metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, förpackningar, avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, förbrukade
batterier och ackumulatorer samt grovavfall, inklusive madrasser och
möbler.
I avfallsdirektivet finns mål för förberedelse för återanvändning och
materialåtervinning för kommunalt avfall och krav på att rapportera uppgifter om kommunalt avfall till kommissionen. Termen hushållsavfall i
svensk rätt har dessutom en annan innebörd än den europeiska termen
hushållsavfall. Regeringen anser därför trots remissinstansernas invändningar, att det är lämpligt att uttrycket kommunalt avfall ersätter termen
hushållsavfall.
Det är inte nödvändigt att i bestämmelsen i miljöbalken om vad som
avses med kommunalt avfall ange alla de exempel på blandat och separat
insamlat avfall som anges i direktivet. I stället bör det anges att kommunalt
avfall omfattar avfall från hushåll och sådant avfall som till sin art och
sammansättning liknar avfall från hushåll. På det sättet ges förutsättningar
för att i tillämpningen av bestämmelsen ge den en tolkning som, i enlighet
med skälen till ändringsdirektivet, är i linje med den tolkning som används
av Eurostat och OECD (jfr skäl 10 i direktivet om ändring av avfallsdirektivet). De undantag som anges i avfallsdirektivet bör dock anges i
bestämmelsen.
I dag används termen hushållsavfall i miljöbalken för att reglera kommunens ansvar för avfall. Att uttrycket kommunalt avfall ersätter termen
hushållsavfall bör dock inte i sig innebära att ansvaret för hanteringen av
avfallet ändras. Ansvaret för insamling och behandling av avfallet bör reg-
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av producentansvar och på samma sätt kan kommunalt avfall komma att
omfattas av producentansvar. Frågan om ansvaret för kommunalt avfall
behandlas i avsnitt 6.3.
Kommunalt avfall enligt avfallsdirektivet omfattar inte avfall från tillverkning, jord- och skogsbruk, fiske, avloppsnät och avloppsrening,
inklusive avloppsslam, bygg- och rivningsavfall och uttjänta bilar.
Kristinehamns kommun anser att det bör förtydligas att det är avfall från
kommersiellt fiske som undantas från vad som avses med kommunalt
avfall. Regeringen instämmer i att undantaget för tillverkning och fiske
bör avse industriell eller yrkesmässig verksamhet. Avfall från tillverkning
och fiske i mindre omfattning på hobbynivå bör anses vara kommunalt
avfall.
Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel har önskemål om att det i
bestämmelsen anges att avfall från grossistverksamhet och lagerenheter
uttryckligen undantas från förklaringen till vad som är kommunalt avfall.
Svensk Handel vill också understryka vikten av att avfall som enligt nu
gällande regler inte är hushållsavfall även fortsättningsvis faller utanför
det kommunala ansvaret. Regeringen anser dock att det är viktigt att bestämmelsen om vad som avses med kommunalt avfall överensstämmer
med direktivet. Det är därför inte lämpligt att undanta annat avfall än det
som undantas i definitionen i direktivet. Att uttrycket kommunalt avfall
ersätter termen hushållsavfall bör dock, som framgår ovan, inte i sig innebära att ansvaret för hanteringen av avfallet ändras.
I promemorian föreslås att avloppsslam och annat avfall från avloppsnät
och avloppsrening samt avfall från septiktankar ska undantas från vad som
avses med kommunalt avfall. Både Östersunds kommun och Havs- och
vattenmyndigheten anser att septiktank är en föråldrad term och föreslår
alternativa beskrivningar. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att termen ersätts med sluten tank, alternativt slamavskiljare, beroende på vad
som avses. I bestämmelsen i den engelska språkversionen av avfallsdirektivet görs motsvarande undantag för ”waste from septic tanks” och i den
danska versionen ”affald fra septiktanke”. Regeringen avser med septiktank i denna bestämmelse en sluten behållare avsedd för t.ex. uppsamling
av latrin från toalettvatten. Eftersom termen septiktank används i direktivet
och motsvaras av liknande termer i andra språkversioner av bestämmelsen
bedömer regeringen att den bör användas i genomförandet. I författningskommentaren beskrivs vad som avses med termen. Till skillnad från i
promemorian bör dock inte avloppsslam pekas ut särskilt eftersom det
ingår i uttrycket avfall från avloppsnät och avloppsrening.
Som Länsstyrelsen i Västra Götalands län uppmärksammar är det inkonsekvent att avfall som är undantaget från definitionen av kommunalt avfall
i avfallsdirektivet finns under rubriken Annat kommunalt avfall i kommissionens beslut 2000/532 om förteckning över avfall. Förteckningen i kommissionens beslut motsvarar förteckningen i bilaga 4 till avfallsförordningen. I denna förteckning tas slam från septiska tankar (20 03 04) och
avfall från rengöring av avlopp (20 03 06) upp under rubriken Kommunalt
avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall). Regeringen anser trots denna inkonsekvens att förklaringen i miljöbalken bör motsvara definitionen i avfallsdirektivet. Det är också viktigt
att bilaga 4 i avfallsförordningen motsvarar kommissionens beslut. Inkon29
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sekvensen mellan kommissionens beslut och definitionen i avfallsdirektivet bör lösas på EU-nivå.
Näringslivets regelnämnd och IVL framhåller att förklaringen till uttrycket kommunalt avfall inte i sig innebär någon ökad tydlighet i förhållande till termen hushållsavfall. Regeringen delar denna bedömning.
Kommissionen ska dock enligt avfallsdirektivet utarbeta riktlinjer för
definitionen av kommunalt avfall (artikel 38.2). När dessa riktlinjer fastställts bör de beaktas vid tillämpningen av de bestämmelser som innehåller
uttrycket kommunalt avfall. Förhoppningen är att dessa riktlinjer ska öka
tydligheten.
Samrådsgrupp avfall och Vilhelmina kommun anser att det behövs tydliga definitioner i samtliga författningar där uttrycket kommunalt avfall
används. Termen hushållsavfall används i bestämmelser om vad som avses med avfallsförbränningsanläggning i lagen (2019:1274) om skatt på
avfall som förbränns. En följdändring bör därför göras även i denna lag.
Avsikten är dock inte att någon ändring av vilka förbränningsanläggningar
som beskattas ska ske. I den lagen bör det även, i linje med vad Samrådsgrupp avfall och Vilhelmina kommun framhåller, införas en bestämmelse
om att med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken. Regeringen avser även att se över behovet av förklaringar i förordningar.
Deponi och deponera
I direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (deponidirektivet) finns en definition av deponi. Någon förklaring av vad som avses med deponi finns inte i miljöbalken. Förklaringar till vad som avses
med deponi och deponera finns dock i avfallsförordningen. Uttrycket
deponering och deponera avfall och termen deponi används i bestämmelserna i miljöbalken om säkerhet för deponering av avfall och om vad en
dom ska innehålla (15 kap. 35 och 36 §§ och 22 kap. 25 c §).
Lagrådet har i ett annat lagstiftningsärende förordat att en bestämmelse
om vad som avses med deponering förs in i 15 kap. miljöbalken för att en
enhetlig innebörd ska säkerställas (se prop. 2015/16:166 s. 151). Det bör
därför i miljöbalken anges vad som avses med deponera avfall och deponi.
Återanvändning
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I avfallsdirektivet avses med återanvändning varje förfarande som innebär
att produkter eller komponenter som inte är avfall återanvänds i samma
syfte för vilket de ursprungligen var avsedda (artikel 3.13). I promemorian
föreslås att förklaringen av vad som avses med återanvändning flyttas till
en annan paragraf. Det föreslås att återanvändning i miljöbalken ska avse
att ett ämne eller föremål som inte är avfall används igen för att fylla
samma funktion som det ursprungligen var avsett för.
Regeringen instämmer med Naturvårdsverket, som påpekar att den
lydelse som föreslås i promemorian innebär att bestämmelsen får en vidare
omfattning än i direktivet. För att bättre genomföra avfallsdirektivet anser
regeringen att uttrycket produkter eller komponenter bör användas i
bestämmelsen. Uttrycket produkter eller komponenter omfattar inte naturligt förekommande, obehandlade material. Sådana material har inte någon
funktion som de ursprungligen varit avsedda för. Återanvändning bör där-
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för att fylla samma funktion som det ursprungligen var avsett för. Ändringen av förklaringen av vad som avses med återanvändning påverkar inte
bedömningen av vad som är avfall. En förutsättning för att ett ämne eller
föremål ska anses vara avfall är att innehavaren gör sig av med eller avser
eller är skyldig att göra sig av med det (15 kap. 1 § miljöbalken).
Svensk Däckåtervinning AB och SLU anser att definitionen av återanvändning är motsägelsefull. Svensk Däckåtervinning AB anser att återanvändning kan ske även om innehavaren har gjort sig av med något. SLU
påpekar att avfall fortsätter att vara avfall om kriterierna för att det ska
sluta vara avfall inte är uppfyllda och att det då inte kan återanvändas.
Regeringen delar inte uppfattningen att förklaringen av återanvändning är
motsägelsefull. Om en innehavare har gjort sig av med något som därför
blivit avfall så kan detta avfall förberedas för återanvändning. Genom
förberedelse för återanvändning kan avfallet upphöra att vara avfall och
produkten eller komponenten kan därefter återanvändas.
Förklaringar vid tillämpning av balken
Flera av förklaringarna i 15 kap. miljöbalken som i dag har betydelse vid
tillämpning av det kapitlet bör ha betydelse vid tillämpning av hela miljöbalken. Det bör därför göras en ändring som innebär att förklaringarna av
följande ska ha betydelse vid tillämpning av hela miljöbalken: avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, hantera avfall, behandla avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, fastighetsinnehavare, uttjänt bil och bilskrotare. Detsamma bör gälla för de nya förklaringarna som införs.
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5

När avfall upphör att vara avfall

Regeringens förslag: Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall om
1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
2. det finns en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål,
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan
författning, och
4. användningen av ämnet eller föremålet inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa eller miljön.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela ytterligare föreskrifter om när avfall upphör att vara avfall enligt de angivna villkoren. Bestämmelsen i miljöbalken om att ett ämne
eller föremål upphör att vara avfall om det har återvunnits och uppfyller
krav i fråga om fortsatt användning upphävs.
En bestämmelse införs om vem som ska se till att ett ämne eller föremål som har upphört att vara avfall uppfyller tillämpliga krav i lag och
annan författning. Dessa krav ska uppfyllas av den som för första
gången använder ämnet eller föremålet utan att det har släppts ut på
marknaden eller av den som släpper ut ett ämne eller föremål på
marknaden för första gången.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det. Byggmaterialindustrierna, Innovations- och
Kemiindustrierna i Sverige (IKEM), Svenskt Näringsliv och Svensk Ventilation anser att det är positivt att det införs tydligare regleringar för när
avfall upphör att vara avfall men framhåller att den svenska författningstexten bör överensstämma med direktivstexten. Kemikalieinspektionen är
positiv till förslagen att införa bestämmelser om när avfall upphör att vara
avfall. I den föreslagna bestämmelsen saknas dock ett villkor som finns i
avfallsdirektivet om att de tekniska kraven för de specifika ändamålen ska
vara uppfyllda. Kemikalieinspektionen bedömer att uttrycket kemikalieoch produktlagstiftningen som används i avfallsdirektivet är tydligare än
den ordalydelse som föreslås i promemorian. Länsstyrelsen i Hallands län
framhåller att formuleringen av bestämmelsen om när avfall ska ha upphört att vara avfall inte överensstämmer med formuleringen i direktivet.
När det gäller formuleringen i förslagets tredje punkt ser länsstyrelsen att
det finns en risk att kravet i miljöbalken blir lägre. Länsstyrelsen anser att
det är viktigt att verksamhetsutövaren visar att tekniska krav för de specifika ändamålen uppfylls. Naturvårdsverket anser att de villkor som ställs
upp i bestämmelsen i avfallsdirektivet om när avfall upphör att vara avfall
bör genomföras ordagrant. Detta gäller särskilt bestämmelsen om att användning av ämnet eller föremålet inte kommer att leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa (artikel 6.1 d) där lydelsen i
direktivet förefaller vara striktare än den föreslagna bestämmelsen. Trafikverket anser att det bör förtydligas om det räcker att avfall uppfyller de
angivna kriterierna för att upphöra att vara avfall eller om det måste finnas
föreskrifter för respektive avfallsslag. Svensk Däckåtervinning AB anser
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inte ska leda till allmänt negativa följder för människors hälsa eller miljön
gäller ”i avsedd tillämpning”. Sveriges geologiska undersökning noterar
att ett villkor för att avfall ska upphöra att vara avfall är att användning av
ämnet eller föremålet inte kommer att leda till allmänt negativa följder för
miljön eller människors hälsa. Myndigheten saknar ett resonemang kring
begreppet risk.
Byggmaterialindustrierna, Stena Recycling AB, Svenskt Näringsliv,
Svensk Ventilation, Sveriges Bergmaterialindustri och Återvinningsindustrierna anser att det bör införas ett enkelt beslutsförfarande där verksamhetsutövare kan få ett beslut om huruvida ett avfall upphört att vara
avfall, som gäller mot alla parter. I dagsläget ska verksamhetsutövaren bedöma om avfall har upphört att vara avfall och beslutet kan ifrågasättas av
tillsynsmyndigheter. Detta skapar stora osäkerheter hos både köpare och
säljare av materialet, vilket gör att köparen ofta väljer jungfruligt material
i stället för återvunnet.
Skälen för förslaget
Det införs kriterier för när avfall upphör att vara avfall
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det gjorts ändringar
i de bestämmelser som innehåller kriterier för när avfall upphör att vara
avfall (artikel 6.1 i avfallsdirektivet). Ändringarna innebär att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att avfall som har genomgått materialåtervinning eller något annat återvinningsförfarande ska anses
ha upphört att vara avfall om det uppfyller följande villkor:
a) Ämnet eller föremålet ska användas för specifika ändamål.
b) Det ska finnas en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål.
c) Ämnet eller föremålet ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika
ändamålen och befintlig lagstiftning och normer för produkter.
d) Användning av ämnet eller föremålet kommer inte leda till allmänt
negativa följder för miljön eller människors hälsa.
Dessa villkor fanns även tidigare i direktivet. Bestämmelsen har dock
ändrats på ett sätt som innebär att villkoren ska beaktas vid all bedömning
av om avfall har upphört att vara avfall och inte bara vid utarbetandet av
kriterier för när avfall upphör att vara avfall.
Ändringarna motiveras av att aktörer på marknaden för sekundära råvaror bör ges större säkerhet när det gäller ämnens eller föremåls status
som avfall eller icke-avfall och att lika villkor bör främjas (skäl 17 i ändringsdirektivet).
Liksom tidigare får kommissionen anta genomförandeakter för att fastställa närmare kriterier för när vissa kategorier av avfall upphör att vara
avfall (artikel 6.2 i avfallsdirektivet). Om inga kriterier har fastställts på
unionsnivå får medlemsstaterna fastställa kriterier (artikel 6.3). Om det
krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av
den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska
föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster ska medlemsstaten underrätta kommissionen om dessa kriterier. Om
inga kriterier har fastställts får medlemsstaterna liksom tidigare besluta i
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det enskilda fallet om ett visst avfall har upphört att vara avfall. Sådana
beslut behöver inte längre anmälas till kommissionen (artikel 6.4).
I förklaringen av avfall i miljöbalken anges att ett ämne eller föremål
som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av vissa angivna bemyndiganden upphör att vara avfall (15 kap. 1 § tredje stycket). Vid en genomgång av de bestämmelser som har meddelats med stöd av de angivna bemyndigandena (15 kap. 39 och 40 §§) kan det konstateras att det i dessa
inte ställs krav på materialets kvalitet för den fortsatta användningen. Det
finns således inga bestämmelser i svensk rätt som reglerar när vissa avfallstyper upphör att vara avfall.
Den EU-rättsliga regleringen har i rättspraxis fått betydelse för bedömningen av om ett förfarande är ett återvinningsförfarande (bilaga 2 i avfallsförordningen) eller ett bortskaffningsförfarande (bilaga 3 i avfallsförordningen). Det har framhållits att en förutsättning för att ett förfarande
ska anses utgöra ett återvinningsförfarande där avfallet upphör att vara
avfall är dels att avfallet fyller samma funktion som ett naturmaterial, dels
att användningen av materialet inte ger upphov till ökade störningar för
människors hälsa eller miljön, eller i vart fall mycket begränsade sådana
störningar. Funktionskravet eller miljökravet kan dock inte sättas så högt
att någon avvikelse från naturmaterialets egenskaper över huvud taget inte
accepteras (se MÖD 2010:7). I Naturvårdsverkets vägledning anges att
kriterierna i avfallsdirektivet (artikel 6) kan ge vägledning vid bedömningen
av vad som utgör en återvinningsprocess (http://www.naturvardsverket.se/
Stod-i miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Nar-avfall-upphor-att-vara-avfall/).
Bedömningen kan granskas av tillsynsmyndigheten som kan förelägga den
som behandlat avfallet att fortsätta att hantera ämnet eller föremålet som
avfall.
Naturvårdsverket gjorde 2016 en utredning om kopplingarna mellan
avfalls- och kemikalielagstiftningen där det konstaterades att många
aktörer upplever att bestämmelserna om när avfall upphör att vara avfall
är otydliga. Naturvårdsverket konstaterade att detta bland annat berodde
på bristande vägledning och att kunskapen om reglerna och hur de ska
tillämpas behöver öka hos både företag och tillsynsmyndigheter. Naturvårdsverket konstaterade att det finns en risk för att marknaderna för återvunnet material hämmas om situationen inte förbättras. Bedömningen av
när avfall upphör att vara avfall får också konsekvenser för vilken tillsynsmyndighet som är ansvarig och för vilka regler som gäller vid import eller
export (se Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om giftfria
och resurseffektiva kretslopp, 2016). Naturvårdsverket har därefter tillsammans med Kemikalieinspektionen väglett om bestämmelserna om när
avfall upphör att vara avfall.
Mot bakgrund av ändringen i avfallsdirektivet anser regeringen att det
bör införas en motsvarande bestämmelse i miljöbalken om de villkor som
ska vara uppfyllda för att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall.
Några remissinstanser, bland annat Naturvårdsverket, Byggmaterialindustrierna och Svenskt Näringsliv, betonar vikten av att bestämmelserna
motsvarar lydelsen i avfallsdirektivet. Regeringen anser att det finns flera
fördelar med att använda direktivs exakta ordalydelse när bestämmelser i
direktiv genomförs i svensk rätt. Det säkerställer att EU-domstolens praxis

och vägledning från kommissionen kan användas som tolkningsunderlag Prop. 2019/20:156
och ger därmed förutsättningar för en ökad harmonisering av regelverket.
Det kan dock finnas behov av språkliga och andra anpassningar för att bestämmelserna ska passa in i den svenska lagstiftningen. I vissa fall kan det
även krävas förtydliganden i förhållande till direktivet.
I direktivet anges att ett ämne eller föremål, för att det ska upphöra att
vara avfall, ska uppfylla de tekniska kraven för de specifika ändamålen
och befintlig lagstiftning och normer för produkter (artikel 6.1 c i avfallsdirektivet). Det finns flera frivilliga standarder och riktlinjer med tekniska
specifikationer för varor. Dessa standarder utarbetas ofta av privata standardiseringsorgan. Vissa tekniska krav finns dock i författning och är obligatoriska. Regeringen anser att de krav som ställs på ämnen eller föremål
som upphört att vara avfall bör motsvara de krav som ställs på ämnen eller
föremål som har tillverkats av jungfruligt material. De tekniska krav som
är frivilliga att uppfylla för ämnen eller föremål som tillverkats av jungfruligt material bör vara frivilliga även för ämnen eller föremål som upphört att vara avfall. Regeringen gör därför bedömningen att det, såsom
föreslås i promemorian, är rimligt att de krav som ska uppfyllas är de som
finns i lag och annan författning.
Villkoret i avfallsdirektivet på att användningen av ämnet eller föremålet
inte kommer att leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa för att avfall ska ha upphört att vara avfall (artikel 6.1 d i avfallsdirektivet) har en motsvarighet i bestämmelsen om vad som ska betraktas som en biprodukt i stället för avfall (artikel 5.1 d i avfallsdirektivet). Det senare kravet har genomförts med miljöbalkens bestämmelse om
biprodukter där det anges att ett ämne eller föremål inte ska leda till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa (15 kap. 1 § första
stycket 4). Bestämmelsen ändrades nyligen på så sätt att uttrycket ”inte
leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa” ersatte
”hälso- och miljömässigt godtagbart” (SFS 2019:1263). Ändringen
gjordes i syfte att bestämmelsen skulle överensstämma med direktivets
lydelse, vilket bland annat möjliggör att EU-domstolens praxis samt
vägledning från kommissionen kan användas som tolkningsunderlag
(prop. 2019/20:22, s. 11). Eftersom bestämmelsen i direktivet om när avfall upphör att vara avfall i denna del motsvarar bestämmelsen om biprodukter anser regeringen att bestämmelserna bör genomföras på samma sätt
i miljöbalken.
Sveriges geologiska undersökning saknar ett resonemang kring riskbegreppet. Med anledning av detta vill regeringen framhålla att vid bedömningen av om användningen av ämnet eller föremålet leder till allmänt
negativa följder för människors hälsa eller miljö ska hänsyn tas till att även
en användning av jungfruliga material, dvs. material som inte är återvunna,
kan innebära risker för människors hälsa eller miljön. Dessutom får det
inte uppstå ökade risker för människors hälsa eller miljön på grund av att
avfallsregelverket inte tillämpas (jfr bland annat kommissionens vägledning till avfallsdirektivet Guidelines on the interpretation of key provisions
of Directive 2008/98/EC on waste). Följderna av användningen av ämnet
eller föremålet ska bedömas på ett generellt plan, dvs. vilka följder som
användningen typiskt sett kan få. Vid bedömningen av om följderna kan
anses allmänt negativa för människors hälsa eller miljön bör hänsyn även
tas till miljöbalkens syfte, dvs. vad som mest sannolikt gynnar en hållbar
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utveckling. Vid bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär ger
miljömålen ledning. Här kan bland annat miljömålet Giftfri miljö vara
relevant.
Svensk Däckåtervinning AB anser att det bör förtydligas att kravet att
användningen av ett ämne eller föremål inte ska leda till allmänt negativa
följder för människors hälsa eller miljön gäller ”i avsedd tillämpning”. Ett
av kraven för att avfall ska upphöra att vara avfall bör, liksom i direktivet
(artikel 6.1 a) och som föreslås i promemorian, vara att ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål. Frågan om användningen leder
till allmänt negativa följder för människors hälsa och miljön bör, som
Svensk Däckåtervinning AB är inne på, bedömas utifrån det tänkta ändamålet.
Trafikverket anser att det bör förtydligas om det räcker att avfallet uppfyller de angivna kriterierna för att upphöra att vara avfall eller om det
måste finnas föreskrifter för respektive avfallsslag. I Sverige finns inga
nationella kriterier för när avfall upphör att vara avfall och på unionsnivå
har det endast fastställts kriterier för skrot av järn, stål eller aluminium,
krossglas och kopparskrot. Avfall som inte omfattas av sådana kriterier
kommer att upphöra att vara avfall om de villkor som gäller enligt den
föreslagna bestämmelsen är uppfyllda. Avfall kan således upphöra att vara
avfall utan att det finns specifika angivna kriterier för det aktuella materialet.
Bemyndigande om att meddela föreskrifter om när avfall upphör att vara
avfall
Eftersom det i avfallsdirektivet förutsätts att medlemsstaterna, förutom
bedömningar i det enskilda fallet (artikel 6.4) ska kunna fastställa närmare
kriterier för tillämpningen av de villkor som anges i direktivet på vissa
kategorier av avfall (artikel 6.3), bör regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer få meddela ytterligare föreskrifter om när avfall
upphör att vara avfall enligt de angivna villkoren. Den nuvarande bestämmelsen om att ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller
krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av vissa angivna bemyndiganden upphör att vara avfall bör tas
bort (15 kap. 1 § tredje stycket).
Det införs inget nytt beslutsförfarande för när avfall upphör att vara
avfall
Flera remissinstanser (Byggmaterialindustrierna, Sveriges Bergmaterialindustri, Svenskt näringsliv, Stena Recycling AB, Svensk Ventilation och
Återvinningsindustrierna) anser att det bör införas ett enkelt beslutsförfarande där verksamhetsutövare kan få ett beslut om huruvida ett avfall har
upphört att vara avfall som gäller mot alla parter. Regeringen anser att det
är viktigt att regelverket utvecklas så att den cirkulära ekonomin kan
främjas. Ett särskilt beslutsförfarande är dock en åtgärd som inte ryms
inom detta lagstiftningsärende.
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Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts en ny bestämmelse om skyldigheten att se till att material som upphört att vara avfall uppfyller relevanta krav enligt tillämplig kemikalie- och produktlagstiftning (artikel 6.5 i avfallsdirektivet). Bestämmelsen innebär att ansvaret för detta åvilar en fysisk eller juridisk person som
a) för första gången använder ett material som har upphört att vara avfall
och inte har släppts ut på marknaden, eller
b) släpper ut ett material på marknaden för första gången sedan det upphört att vara avfall.
En motsvarande bestämmelse bör införas i miljöbalken. I promemorian
föreslås att ämnet eller föremålet ska uppfylla tillämpliga krav i lag och
annan författning i stället för, som anges i direktivet; ”krav enligt tillämplig kemikalie- och produktlagstiftning”. Kemikalieinspektionen anser att
uttrycket kemikalie- och produktlagstiftningen är tydligare än promemorians förslag. Regeringen bedömer dock att det är rimligt att ämnet eller
föremålet ska uppfylla alla tillämpliga krav i lag och annan författning.
En fråga som kan uppkomma i samband med att en produkt som omfattas av producentansvar blir avfall, förbereds för återanvändning och på
nytt tillhandahålls på marknaden är om det uppstår ett nytt producentansvar. Här finns viss vägledning i kommissionens meddelande 2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser (2016/C 272/01). I
meddelandet finns inte någon generell definition av producent, men det
beskrivs vem som ska ses som tillverkare. Mot bakgrund av vad som framgår av blåboken bör en produkt som blivit avfall och som genomgått förberedelse för återanvändning och på nytt tillhandahålls på den svenska
marknaden, som regel inte ses som en ny produkt och det bör därmed inte
heller uppkomma ett nytt producentansvar. Detta bör dock inte gälla om
produkten genomgått större förändringar så att dess ursprungliga egenskaper, syfte eller typ ändrats eller om produkten släpps ut under ett annat
varumärke eller en annan tillverkares namn än det ursprungliga. En bedömning måste därför göras i varje enskilt fall.

6

Ansvar för avfallshantering

6.1

Förtydligande av avfallshierarkin

Regeringens förslag: Den som är ansvarig för att avfall blir behandlat
ska se till att avfallet behandlas i enlighet med avfallshierarkins prioriteringsordning.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot
det.
Skälen för förslaget: I miljöbalken regleras den s.k. avfallshierarkin
(15 kap. 10 §). I bestämmelsen anges hur man ska gå till väga för att välja
den lämpligaste behandlingsmetoden för ett visst avfall. Där anges även
att det är den som behandlar eller är ansvarig för att avfall blir behandlat
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som ska se till att avfallet blir behandlat på detta sätt. Av förarbetena framgår att utgångspunkten är att det är avfallsinnehavaren som har denna skyldighet men att det i vissa fall regleras särskilt att en avfallsinnehavare kan
få avlastning med detta genom att kunna lämna över avfallet till en kommun eller en producent (prop. 2015/16:166 s. 67). I avsnitt 6.2 föreslås en
ny bestämmelse som innebär att det är den ursprungliga avfallsproducenten som, om inget annat har avtalats eller framgår av lag eller annan författning, ska se till att avfallet blir behandlat enligt avfallshierarkin
(15 kap. 11 a §). För att spegla denna nya ansvarsbestämmelse bör bestämmelsen om avfallshierarkin ändras till att ange att det är ”den som är ansvarig” för att avfall blir behandlat som ska se till att detta görs i enlighet
med avfallshierarkin.

6.2

Den ursprungliga avfallsproducentens ansvar

Regeringens förslag: Om inte annat har avtalats eller är föreskrivet i
lag eller annan författning ska den ursprungliga avfallsproducenten ansvara för att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med
avfallshierarkin och för kostnaderna för att hantera det avfall som
producerats.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot
det.
Skälen för regeringens förslag: Kommissionen har i ett överträdelseärende kritiserat Sveriges genomförande av vissa bestämmelser i avfallsdirektivet. Det gäller en bestämmelse om att kostnaderna för avfallshanteringen, inberäknat kostnaderna för nödvändig infrastruktur och driften av
den, ska belasta den ursprungliga avfallsproducenten eller den nuvarande
eller de tidigare avfallsinnehavarna (artikel 14.1). Det gäller även en bestämmelse om att en överföring av avfall från den ursprungliga avfallsinnehavaren eller innehavaren till en annan person för preliminär behandling inte normalt ska innebära befrielse från ansvaret för utförandet av ett
fullständigt återvinnings- eller bortskaffningsförfarande (artikel 15.2).
Kostnadsansvaret är inte begränsat till att enbart avse behandling utan
omfattar all hantering. Detta är ett uttryck för principen att förorenaren
betalar. I direktivet anges även att den ursprungliga avfallsproducenten har
ansvar för att det avfall som denna producerar blir hanterat på ett sätt som
skyddar människors hälsa och miljön och att det behandlas i enlighet med
avfallshierarkin (artikel 15.1). Det kan ske antingen genom att den ursprungliga avfallsinnehavaren själv behandlar avfallet eller genom att
behandlingen överlåts till en handlare eller en verksamhetsutövare som
behandlar avfall. Skyldigheten kan även uppfyllas genom att se till att avfallet samlas in av en privat eller offentlig avfallsinsamlare som behandlar
avfallet på det sätt som anges i direktivet.
I miljöbalken anges att den som hanterar avfall ska se till att hanteringen
inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa och miljön
(15 kap. 11 §). Kommissionen anser dock att det inte framkommer tydligt
att bestämmelsen omfattar alla de skyldigheter som i avfallsdirektivet
läggs på den ursprungliga avfallsproducenten och att Sverige därför har

brustit i genomförandet av avfallsdirektivet. En ny bestämmelse som Prop. 2019/20:156
specifikt reglerar den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för kostnader för avfallshantering och ansvar för att avfallet blir behandlat enligt
avfallshierarkin bör därför införas. Av bestämmelsen bör det framgå att
ansvaret normalt ligger på den ursprungliga avfallsproducenten men att
ansvaret kan läggas på andra aktörer genom bestämmelser i andra författningar eller genom avtal. Bestämmelsen bör utformas så att den inte
ändrar på de ansvarsförhållanden som regleras i gällande rätt utan endast
förtydligar dem.

6.3

Kommunalt avfall

Regeringens förslag: Utgångspunkten ska vara att kommuner ansvarar
för kommunalt avfall. Regeringen ska även i fortsättningen ha rätt att
meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar i fråga om
avfall som omfattas av producentansvar.
Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. Promemorian innehåller även ett förslag till bemyndigande om att
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela
föreskrifter om undantag från kommunens ansvar i fråga om kommunalt
avfall från andra källor än hushåll.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget om ansvar för kommunalt avfall
från hushåll eller har inget att invända mot det. Ett flertal remissinstanser
är positiva till att kommunen ska ansvara för verksamheternas kommunala
avfall.
I princip samtliga remissinstanser som kommenterat förslaget om
undantag från kommunens ansvar i fråga om kommunalt avfall från andra
källor än hushåll invänder mot förslaget. Ett antal aktörer motsätter sig
undantaget medan andra aktörer invänder mot förslagets utformning. Flera
remissinstanser pekar på behovet av ytterligare utredning och analys.
Återvinningsindustrierna avstyrker att uttrycket kommunalt avfall likställs med kommunalt ansvar och anser att det är olämpligt att kommunalt
avfall från verksamheter automatiskt faller under kommunalt ansvar. Det
finns också gränsdragningsproblem när det gäller vad som är kommunalt
avfall eftersom detta avfall från verksamheter definieras genom att det till
sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Svenskt Näringsliv och Svensk Handel anser inte att kommunalt avfall
bör likställas med kommunalt ansvar. Verksamhetsutövarna bör ha ansvar
och rådighet för det avfall som uppstår inom verksamheten.
Skälen för regeringens förslag: Den nuvarande regleringen innebär att
varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen transporteras från fastigheten och behandlas (15 kap. 20 § miljöbalken). Det finns
dock producentansvarsförordningar med bestämmelser om undantag från
kommunens ansvar.
I avsnitt 4 föreslås att uttrycket kommunalt avfall ska ersätta termen hushållsavfall. Denna ändring är inte avsedd att i sig förändra ansvaret för
avfallshanteringen. Att avfallet kallas för ”kommunalt avfall” innebär inte
per automatik att det är kommunen som har ansvaret för hanteringen av
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avfallet. Uttrycket bör dock användas vid utformningen av kommunens
ansvar.
I preciseringen Hållbar avfallshantering under miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö anges att avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället,
enkel att använda för konsumenterna och att avfall ska förebyggas samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som
möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
Skyldigheten för kommunerna att hämta och bortforsla avfall infördes
1972 genom den kommunala renhållningslagen. Denna lag kom till som
ett led i arbetet med att tillgodose medborgarnas krav på service och god
miljö. Avsikten var att få till stånd en utvidgad och regelbunden avfallshämtning för att förebygga den tilltagande nedskräpningen (se prop. 1978/79:205
s. 10). Mot bakgrund av vad som framgår av preciseringen Hållbar avfallshantering om att avfallshanteringen ska vara effektiv för samhället och
enkel att använda för konsumenterna är det lämpligt att kommunerna
ansvarar för kommunalt avfall från hushåll om ansvaret inte regleras
annorlunda på grund av producentansvar. I uttrycket kommunalt avfall ingår flera avfallsslag som omfattas av föreskrifter om producentansvar. I
vissa av förordningarna om producentansvar finns bestämmelser om
undantag från kommunens ansvar.
Som beskrivs i avsnitt 4 avses med kommunalt avfall både avfall från
hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. I en verksamhet kan det uppstå både kommunalt avfall och annat avfall. Avfall som produceras i en verksamhet och
som inte är kommunalt avfall bör även fortsättningsvis vara verksamhetsutövarens ansvar.
I promemorian föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om undantag från kommunens ansvar för att kommunalt avfall från andra källor än hushåll inom kommunen transporteras bort och behandlas. I promemorian finns även ett omfattande förslag till hur ett sådant undantag skulle kunna se ut på förordningsnivå. Förslaget får dock, på olika grunder, kritik av flertalet av remissinstanserna. Med anledning av vad som framkommit under remitteringen av promemorian bedömer regeringen att frågan om möjlighet till
undantag från kommuners ansvar i fråga om kommunalt avfall från andra
källor än hushåll behöver utredas vidare. Regeringen föreslår därför inte
att bemyndigandet ska införas. Det innebär att kommunerna som huvudregel bör ha ett ansvar för kommunalt avfall som producerats i eller i samband med yrkesmässig verksamhet. Det finns dock producentansvarsförordningar med bestämmelser om undantag från kommunens ansvar.
Regeringen bör även i fortsättningen ha rätt att meddela föreskrifter om
undantag från kommunens ansvar i fråga om avfall som omfattas av producentansvar.

6.4

Avfall från mindre enskilda
avloppsanläggningar och torrtoaletter

Prop. 2019/20:156

Regeringens förslag: Kommunen ska ansvara för behandling av avfall
som utgörs av avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten.
Kommunen ska även ansvara för latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
Promemorians förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag.
Promemorians förslag innebär att kommunen ska ansvara för avloppsslam
och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar, om avfallet kommer från hushåll eller till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det. Flera instanser anser dock att bestämmelsen
behöver förtydligas.
Havs- och vattenmyndigheten anser att det behöver tydliggöras att även
källsorterade avloppsfraktioner, såsom urin, innehållet i slutna tankar och
latrin ska omfattas av det kommunala ansvaret. Det är även otydligt om
avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening omfattar
avloppsslam från kommunala avloppsreningsanläggningar. Naturvårdsverket ser en risk för att den utformning av bestämmelsen som föreslås kan
medföra gränsdragningssvårigheter mellan kommunens ansvar för behandling av avfall enligt miljöbalken respektive kommunens ansvar för att
ordna avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. För att
lösa en eventuell gränsdragningsproblematik skulle det kunna anges att
sådant avfall som omfattas av kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster inte omfattas av bestämmelsen i miljöbalken. Det behöver förtydligas i bestämmelsen vad som gäller i fråga om enskilda avloppsanläggningar och andra enskilda avloppsnät.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län noterar att promemorians förslag
innebär att kommunen ska ansvara för att avloppsslam och annat avfall
från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar behandlas
trots att detta avfall inte föreslås omfattas av bestämmelsen om vad som
avses med kommunalt avfall. Tekniska verken i Linköping, Malmö kommun och Göteborgs kommun framhåller att det finns en risk för att de föreslagna skrivningarna tolkas annorlunda jämfört med dagens ansvarsfördelning och anser att ansvarsfördelningen bör förtydligas. Karlskrona kommun påpekar att det endast är avfall från septiktankar som nämns och att
det är otydligt vad som gäller övriga enskilda avlopp. Avfall Sverige tillstyrker förslaget om ett fortsatt kommunalt ansvar också för latrin och
slam från hushåll samt därmed jämförligt avfall från verksamheter. För att
tydliggöra att den nya bestämmelsen inte ändrar kommunens ansvar för
latrin och slam bör bestämmelsen formuleras om och inkludera ”avloppsslam och annat avfall från avloppsnät och avloppsrening, inklusive slam-
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brunnar och slamtankar, samt avfall från septiktankar”. VafabMiljö
Kommunalförbund (Vafab) tillstyrker förslaget att bibehålla det kommunala ansvaret för latrin och slam från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från verksamheter. Bolaget anser dock att det inte är tydligt att ansvaret
inte utvidgas. Skrivningarna bör stämma med Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd, HVMFS 2016:17, och bör göras teknikneutrala. Om
ett avfall uppstår från en liten avloppsanläggning bör ansvaret vara kommunens. NSR AB anser att formuleringen inte är tydlig eftersom den endast
anger septiktankar som ett kommunalt ansvar. Bolaget föreslår att kommunen ska ansvara för avfall från enskilda avlopp eller små avloppsanläggningar. Samrådsgrupp Avfall ifrågasätter vad som menas med annat avfall
från avloppsnät och avloppsrening. Om det som avses är borttransport av
latrin samt slam från slambrunnar och slamtankar så behöver det förtydligas.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) anser att det är bra att dessa fraktioner tydligt föreslås falla under det kommunala ansvaret. Dock bör en
möjlighet till frival införas för dessa avfallsfraktioner från gemensamhetsanläggningar, större bostadshus och områden, eftersom de flesta kommuner inte behandlar detta avfall i enlighet med avfallshierarkin.
Skälen för regeringens förslag: Som framgår i avsnitt 4 omfattar inte
definitionen av kommunalt avfall i avfallsdirektivet avfall från septiktankar, avloppsnät och rening av avlopp inklusive avloppsslam (artikel 3.2b).
I avsnittet föreslås att förklaringen av kommunalt avfall i miljöbalken inte
ska omfatta avfall från avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar. Kommunen ansvarar i dag för hushållsavfall. Eftersom uttrycket
kommunalt avfall ersätter hushållsavfall bör det anges i miljöbalken vilket
avfall kommunen ansvarar för.
I Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av hushållsavfall framgår följande: ”Latrin och toalettavfall från enskilda anläggningar är hushållsavfall. Detsamma gäller slam från hushållens slambrunnar. Om avfallet uppstår i en anläggning som behandlar latrin och toalettavfall från
flera olika fastigheter bör det inte anses komma från hushåll i de fall anläggningen är stor, tekniskt komplex eller på annat sätt skiljer sig från en
anläggning avsedd för enstaka hushåll. I de fallen kan inte avfallet heller
anses som därmed jämförligt.” (Naturvårdsverkets vägledning till definitionen av hushållsavfall 2008-01-16)
Det har inte framkommit några skäl för att ändra kommunens ansvar för
latrin och toalettavfall från enskilda anläggningar och slam från hushållens
slambrunnar. Bestämmelsen bör därför utformas på ett sätt som innebär att
kommunens ansvar för detta avfall inte förändras.
Regeringen instämmer med de remissinstanser, bland annat Avfall
Sverige, Naturvårdsverket, Tekniska verken i Linköping, Malmö kommun, Göteborgs kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Vafab, Karlskrona kommun, NSR AB och Samrådsgrupp Avfall, som anser att ändringar bör göras i förhållande till den bestämmelse som föreslås i promemorian för att inte kommunens ansvar för slam och annat avfall från avlopp ska ändras.
I lagen om allmänna vattentjänster finns bland annat bestämmelser som
syftar till att avlopp ordnas i ett större sammanhang om det behövs med
hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Kommunen har i
vissa fall en skyldighet att ordna vattenförsörjning och avlopp. Regeringen
bedömer därför att kommunens ansvar enligt bestämmelsen i miljöbalken
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enskilda avloppsanläggningar, dvs. anläggningar som inte omfattas av
kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster. Havs- och
vattenmyndigheten anser att det är otydligt om bestämmelsen i promemorians förslag omfattar avloppsslam från kommunala avloppsreningsanläggningar. Karlskrona kommun och NSR AB framhåller att det endast
är avfall från septiktankar som nämns och att det är otydligt vad som gäller
övriga enskilda avlopp. Genom att begränsa kommunens ansvar till avfall
från enskilda avloppsanläggningar blir det tydligt att avfall från kommunala avloppsreningsanläggningar inte omfattas av bestämmelsen.
För att inte förändra ansvaret bör ytterligare en begränsning införas som
innebär att kommunerna inte ska ansvara för de större anläggningarna.
Kommunens ansvar bör begränsas på ett sätt som innebär att kommunen
ska ansvara för avfall från enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter. Kommunen bör ansvara om
anläggningen endast används för hushållsspillvatten eller spillvatten som
till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten.
Avfall Sverige föreslår att kommunen ska ansvara för avloppsslam och
annat avfall från avloppsnät och avloppsrening, inklusive slambrunnar och
slamtankar samt avfall från septiktankar. Enligt Avfall Sveriges guide är
förbrukat filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar hushållsavfall.
Markbäddsmaterial och fosforavskiljande material som har längre utbytestid anses enligt guiden vara byggavfall eller verksamhetsavfall (Avfall
Sveriges guide nr 19 Fosforfilter – hantering och byten, mars 2017).
Regeringen anser att kommunens ansvar när det gäller avfall från enskilda avloppsanläggningar bör begränsas så att det endast omfattar avfall
med kortare utbytestid. Kommunens ansvar bör därför omfatta avloppsfraktioner från enskilda avloppsanläggningar och filtermaterial. Exempel
på filtermaterial är filtermaterial i fosforfällor som ska bytas när det är förbrukat.
Regeringen anser att kommunen även bör ansvara för latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
Havs- och vattenmyndigheten anser att det behöver tydliggöras att även
källsorterade avloppsfraktioner, såsom urin, innehållet i slutna tankar och
latrin ska omfattas av det kommunala ansvaret. Den bestämmelse som
regeringen nu föreslår innebär att kommunen kommer ansvara även för
källsorterade avloppsfraktioner från dels enskilda avloppsanläggningar
som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen
endast används för hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och
sammansättning liknar hushållsspillvatten, dels latrin från torrtoaletter och
jämförliga lösningar.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län påpekar att det i promemorian föreslås att kommunen ska ansvara för avloppsslam och annat avfall från
avloppsnät och avloppsrening samt avfall från septiktankar trots att detta
avfall inte är kommunalt avfall. I skälen till direktivet om ändring av avfallsdirektivet anges att bestämmelserna i direktivet möjliggör både avfallshanteringssystem där kommunen är huvudman för att samla in kommunalt avfall och system där tjänster läggs ut på privata aktörer eller annan
ansvarsfördelning. Valet av system förblir medlemsstaternas ansvar
(skäl 7). Som anges ovan har det inte framkommit några skäl för att ändra
kommunens ansvar för detta avfall.
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SLU anser att en frivalsmöjlighet bör införas för avfall från avloppsnät,
avloppsrening och septiktankar från gemensamhetsanläggningar, större
bostadsområden och liknande. Regeringen konstaterar att för de som källsorterar avloppsfraktioner i anläggningar som är dimensionerade för högst
25 personekvivalenter i kommuner som inte har möjlighet att omhänderta
sådana fraktioner finns möjlighet att ansöka om dispens från det kommunala avfallsmonopolet (15 kap. 25 § miljöbalken).
Svensk Däckåtervinning anser att ett kommunalt ansvar inte får betyda
en kommunal rättighet att ta hand om avfall om avfallsägaren kan visa på
en annan godtagbar lösning för omhändertagande. Som framhålls ovan
finns möjlighet att ansöka om dispens från det kommunala avfallsmonopolet. Det finns även möjlighet för fastighetsägare att anmäla till kommunen att avfall ska behandlas på fastigheten (45 § avfallsförordningen).

6.5

Bygg- och rivningsavfall

Regeringens förslag: Den som producerar bygg- och rivningsavfall i
en yrkesmässig verksamhet ska ansvara för hanteringen av detta avfall.
Kommuner ska ansvara för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det.
HSB tillstyrker att kommuner ges ansvar för bygg- och rivningsavfall
som inte produceras i yrkesmässig verksamhet. Tolkningen av vilket avfall
som kommunerna har ansvar för varierar mellan olika kommuner vilket
har lett till att möjligheten för enskilda hushåll att lämna bygg- och rivningsavfall till kommunen varierar kraftigt.
Göteborgs kommun och Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömer att det
även i fortsättningen kommer att vara svårt att vid en återvinningscentral
avgöra om bygg- och rivningsavfallet kommer från hushåll eller verksamhetsutövare. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker att
kommunerna får ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall men menar
att det, liksom med dagens reglering, kommer finnas vissa gränsdragningsproblem när det gäller att skilja avfall som kommer från yrkesmässig verksamhet, t.ex. fastighetsförvaltning, från avfall som inte gör det. SKR ser
ett behov av ett förtydligande om gränsdragningen i författningskommentaren. Sveriges Åkeriföretag avstyrker förslaget att kommuner ska ansvara
för bygg- och rivningsavfall med motiveringen att bygg- och rivningsavfall inte ingår i det kommunala avfallet i den europeiska avfallslagstiftningen. De anser att förslaget kommer att skapa liknande problem som
i dag finns inom området för jämförligt avfall. Det går inte att avgöra om
avfallet uppstått i yrkesmässig verksamhet.
Sysav ställer sig frågande till om det är möjligt att ta ut en särskild avgift
om avfallet lämnas på en återvinningscentral utan att det är angivet i kommunernas avfallstaxa.
Skälen för regeringens förslag: I avsnitt 4 föreslås att det ska införas
bestämmelser om vad som avses med bygg- och rivningsavfall och med
kommunalt avfall i miljöbalken. Uttrycket kommunalt avfall kommer inte

att omfatta bygg- och rivningsavfall. Ansvaret för bygg- och rivningsavfall Prop. 2019/20:156
behöver därför klargöras.
I den nuvarande regleringen framgår inte i vilken utsträckning bygg- och
rivningsavfall ingår i termen hushållsavfall och därmed omfattas av kommunens ansvar. Naturvårdsverket anger följande i sin vägledning till definitionen av hushållsavfall (2008-01-16):
Avfall från underhåll, reparation, ombyggnad eller rivning av bostad
eller fastighet kan vara antingen hushållsavfall eller icke hushållsavfall.
Mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden bör räknas som en
normal del av boendet. Avfall från sådana arbeten (till exempel målning,
tapetsering, slipning av golv och byte av förslitningsdetaljer) är därför
hushållsavfall.
Om ett byggarbete är omfattande (större reparation, renovering, ombyggnad, rivning etc.) uppstår avfallet främst på grund av byggverksamhet och inte av boende. Avfall från omfattande arbeten kan inte anses
komma från hushåll. Avfallet kan inte heller anses vara därmed jämförligt. Om ett arbete är omfattande eller ej behöver bedömas i varje enskilt
fall.

Med denna fördelning av ansvar är det otydligt vem som ansvarar för
vilket avfall eftersom det är svårt att bedöma vilka reparationer och underhållsarbeten som är att anse som mindre. Kommunerna har gjort olika
tolkningar, vilket innebär att kommuninvånares möjlighet att lämna byggoch rivningsavfall till kommunerna varierar. Vissa kommuner tar emot
mycket begränsade mängder, t.ex. tapetspill eller överblivet material från
ett nytt klickgolv. Andra kommuner tar emot allt bygg- och rivningsavfall
som lämnas av privatpersoner.
Det är viktigt att ansvaret för bygg- och rivningsavfall från hushåll blir
tydligt. Det bör finnas samma möjlighet att lämna bygg- och rivningsavfall
till kommunen oavsett vilken kommun man bor i.
Det finns brister i den svenska statistiken för bygg- och rivningsavfall.
Sverige har även svårigheter att nå avfallsdirektivets mål för återvinning
av icke-farligt bygg- och rivningsavfall (artikel 11.2 b). Även dessa omständigheter talar för att ansvaret för bygg- och rivningsavfall behöver
klargöras.
Stora delar av det bygg- och rivningsavfall som produceras i bostäder
produceras när hantverkare anlitas för bygg- och rivningsarbeten. Det produceras även bygg- och rivningsavfall i samband med åtgärder som utförs
av en aktör som äger eller förvaltar en fastighet i yrkesmässig verksamhet,
t.ex. en fastighetsägare som hyr ut bostadslägenheter och lokaler. Det avfall som uppkommer i sådana fall bör anses uppkomma i den yrkesmässiga
verksamheten. Den som producerar bygg- och rivningsavfall i en yrkesmässig verksamhet bör ansvara för hanteringen av detta avfall.
För det avfall som producerats eller hanterats i en yrkesmässig verksamhet finns krav på att den som lämnar avfallet till någon annan för hantering
kontrollerar att den som mottar avfallet har gjort de anmälningar eller har
de tillstånd som krävs för hanteringen (53 § avfallsförordningen).
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Bygg- och rivningsavfall kan produceras i hushåll utan att en yrkesmässig verksamhetsutövare anlitas. För detta avfall är förutsättningarna
annorlunda eftersom det i dessa fall inte finns krav på kontroll när avfall
lämnas till någon annan för hantering. Ett sådant krav är inte lämpligt att
ställa på avfallsinnehavare som inte utövar yrkesmässig verksamhet, eftersom det förutsätter stor kunskap om avfallsregelverket för att kunna uppfyllas. Ett sådant krav skulle inte heller vara förenligt med en strävan efter
att det ska vara enkelt för konsumenterna att hantera avfall. Ett överlämnande till en ny innehavare utan kontroll riskerar att leda till att resurserna
i avfallet inte tas till vara och till en miljömässigt sämre hantering.
En fördel med ett kommunalt ansvar för det avfall som produceras i hushåll utan att en yrkesmässig verksamhetsutövare anlitas är att kommunerna
har kompetens att hantera avfallet resurseffektivt och miljömässigt. Kommunerna har dessutom redan i dag ansvar för mycket av det avfall som
produceras av hushållen samt ansvar för att informera hushållen om avfallshantering. Det är därför lämpligt att kommunen ansvarar för det byggoch rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet.
Sveriges Åkeriföretag anser att kommunen inte bör ha ansvar för byggoch rivningsavfall eftersom sådant avfall inte omfattas av definitionen av
kommunalt avfall på EU-nivå. Regeringen konstaterar dock att det i avfallsdirektivet framgår att definitionen av kommunalt avfall inte ska påverka ansvarsfördelningen mellan offentliga och privata aktörer (artikel 3.2b). Det är således möjligt att låta kommuner ansvara för annat avfall
än kommunalt avfall.
I praktiken är det ofta svårt att skilja avfall som uppstått i en yrkesmässig
hantering från annat avfall. Som påpekas av Göteborgs kommun och
Länsstyrelsen i Jämtlands län finns detta problem redan med dagens reglering. Det kan konstateras att det även med den ändring som nu föreslås
kommer att finnas sådana praktiska svårigheter. Som SKR påpekar kan det
även i vissa fall vara svårt att avgöra om en verksamhet är yrkesmässig.
En verksamhet som producerar bygg- och rivningsavfall kan vara yrkesmässig även om det inte är en verksamhet som huvudsakligen vidtar byggoch rivningsåtgärder.
Kommunen har möjlighet att finansiera hanteringen av bygg- och rivningsavfall genom sina kommunala renhållningsavgifter, som kan anpassas utifrån den tjänst som tillhandahålls (27 kap. 5 § miljöbalken). När
kommuner beslutar om avfallstaxa finns möjlighet att besluta om tilläggsavgift för tjänster som inte är obligatoriska för samtliga kunder. I den utsträckning den nya regleringen innebär en ökad kostnad för hantering av
bygg- och rivningsavfall från hushåll kan denna kostnad finansieras via
avfallstaxan genom att en tilläggsavgift tas ut av de som har behov av
hämtning eller annan hantering av bygg- och rivningsavfall. Det är även
möjligt att ta ut en besöksavgift vid återvinningscentraler. Sysav ställer sig
frågande till om det är möjligt att ta ut en särskild avgift om avfallet lämnas
på en återvinningscentral utan att det är angivet i kommunernas avfallstaxa. Enligt miljöbalken ska renhållningsavgift betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar (27 kap. 6 § miljöbalken). Det är inte möjligt att
ta ut avgift utan att det är angivet i kommunens avfallstaxa.

6.6

Kontroll vid överlämning av avfall
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Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter om att den som i yrkesmässig
verksamhet producerar eller hanterar avfall ska lämna det till någon
som har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för hanteringen. Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en sådan
föreskrift genom att lämna avfall för transport till den som inte har det
tillstånd som krävs för en sådan transport ska kunna dömas till böter.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inget att invända mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: I miljöbalken finns ett bemyndigande
för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela
föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat
avfall än hushållsavfall ska lämna det till någon som har det tillstånd eller
har gjort den anmälan som krävs för hanteringen (15 kap. 30 § miljöbalken). Med anledning av att uttrycket kommunalt avfall ersätter hushållsavfall behöver en ändring göras i denna bestämmelse. Det bör även göras
en språklig ändring genom att uttrycket ”producerar avfall” ersätter ”ger
upphov till avfall”.
Det är viktigt att det finns möjlighet att ställa krav på aktörer som hanterar avfall i yrkesmässig verksamhet för att undvika att avfall hanteras av
aktörer som inte har de tillstånd eller inte har gjort de anmälningar som
krävs för hanteringen. Sådan hantering innebär risk för negativ påverkan
på miljön och människors hälsa och för att avfallets resurser inte tas till
vara. Det finns exempelvis risk för att avfallet dumpas eller tippas, lämnas
på behandlingsanläggningar som inte har tillstånd att hantera avfallet, att
avfallet eldas illegalt eller exporteras illegalt. Denna risk gäller allt avfall,
både avfall som producerats av hushåll och i yrkesmässig verksamhet,
kommunalt avfall och annat avfall.
Mot bakgrund av detta bör begränsningen till annat avfall än hushållsavfall tas bort. Det bör även kunna ställas krav på att den som i yrkesmässig verksamhet hanterar avfall ska lämna avfallet till någon som har
det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för hanteringen. Därför
bör bemyndigandet utökas till att också omfatta den som hanterar avfall
som någon annan producerat.
Den som bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd
av det nämnda bemyndigandet genom att för transport lämna annat avfall
än hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för sådan
transport kan dömas till böter (29 kap. 9 § 15). Mot bakgrund av ändringen
i bemyndigandet bör straffbestämmelsen ändras på motsvarande sätt, dvs.
begränsningen till annat avfall än hushållsavfall bör tas bort.
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7

Hantering av varor

Regeringens förslag: Hantering i 14 kap. miljöbalken ska även omfatta
att en vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna har inget att invända mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det förts in nya bestämmelser om en skyldighet för medlemsstaterna att se till att alla leverantörer av varor tillhandahåller viss information om särskilt farliga ämnen till Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa (artikel 9.1 i i avfallsdirektivet). Echa ska inrätta en databas
för de uppgifter som lämnas och ge aktörer inom avfallshantering tillgång
till databasen. Även konsumenter ska på begäran få tillgång till databasen
(artikel 9.2).
Den information som ska lämnas av varuleverantörerna är den information som avses i artikel 33.1 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (Reachförordningen). Enligt den bestämmelsen ska leverantörer av varor lämna
information om förekomsten av vissa särskilt farliga ämnen i varan till
yrkesmässiga mottagare så att varan kan användas på ett säkert sätt.
Informationsskyldigheten gäller varor som innehåller ett ämne som har
förts upp på en särskild lista (den s.k. kandidatförteckningen), om ämnet
ingår i varan i en koncentration över 0,1 viktprocent. Mottagaren av varan
ska få ”tillräcklig information” som leverantören har tillgång till, med åtminstone ämnets namn, så att varan kan användas på ett säkert sätt.
Kommissionen har gjort bedömningen att skyldigheten att lämna information till Echa inte gäller detaljister som endast tillhandahåller varor till
konsumenter (”Non-paper on the implementation of article 9.1(i) och 9.2
of the revised Waste Framework Directive” Ref. Ares(2019)3936110–
20/06/2019). Kommissionen har i samma dokument även bedömt att informationsskyldigheten inte gäller i de fall en medlemsstat har beslutat om
undantag från artikel 33.1 på grund av försvarsintressen.
När produkter, material och ämnen blir avfall kan förekomsten av farliga
ämnen göra avfallet olämpligt för återvinning. Syftet med databasen är att
se till att information om förekomsten av särskilt farliga ämnen i varor
finns tillgänglig under varornas hela livscykel, inklusive avfallsledet
(skäl 38 i direktivet om ändring av avfallsdirektivet).
Skyldigheten att lämna information till Echa ska genomföras i nationell
lagstiftning. Varuleverantörerna kommer att fullgöra informationsskyldigheten genom att registrera uppgifter i den databas som Echa för närvarande
utvecklar. De närmare bestämmelserna om skyldigheten att lämna uppgifter till Echa bör införas på lägre nivå än lag.

I 14 kap. miljöbalken finns bemyndiganden som ger regeringen eller den Prop. 2019/20:156
myndighet regeringen bestämmer rätt att meddela föreskrifter om hantering, införsel och utförsel av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller
vara (14 kap. 8 § 1). Det finns även ett bemyndigande att meddela de föreskrifter som behövs till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska
unionen om hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor (14 kap. 8 § 8). Det senare bemyndigandet är
det som ligger närmast till hands att använda för föreskrifter om skyldighet
att lämna information till Echa.
Termen hantering definieras som en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas,
behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat
jämförbart förfarande (14 kap. 2 § miljöbalken). Termen hantering avser
således i stort sett all befattning som kan förekomma med kemiska produkter och biotekniska organismer, men inte befattning med varor. På
grund av innebörden av termen hantering kan de nämnda bemyndigandena
läsas som att de inte innefattar föreskrifter om hantering av varor. Detta
kan dock inte anses vara avsikten med bestämmelserna.
Termen hantering har haft samma innebörd sedan miljöbalken trädde i
kraft. Innebörden av termen överensstämde med de bemyndiganden som
fanns i den ursprungliga lydelsen av 14 kap. vilka avsåg föreskrifter om
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och biotekniska
organismer. Regeringen kunde dock föreskriva att bestämmelserna i balken skulle tillämpas även på varor som innehöll eller hade behandlats med
en kemisk produkt, om varorna på grund av sina egenskaper kunde befaras
medföra skada på människor eller miljön eller andra intressen som skulle
skyddas genom balken (jfr 14 kap. 1 § andra stycket miljöbalken i dess
ursprungliga lydelse). Med stöd av denna bestämmelse kunde regeringen
således meddela föreskrifter om hantering, införsel eller utförsel av varor.
Termen vara har genom senare författningsändringar förts in i bemyndiganden som rör hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor (14 kap. 8 § 1, 2, 3, 4 och 8, se prop.
2007/08:80). Den begränsning i fråga om rätten att meddela föreskrifter
om varor som tidigare fanns i 14 kap. 1 § första stycket har förts in i
14 kap. 8 § andra stycket. Enligt den bestämmelsen får föreskrifter om
varor meddelas endast i fråga om varor som på grund av sitt innehåll av en
kemisk produkt eller på grund av att de har behandlats med en kemisk
produkt kan befaras medföra skada på människor eller miljön eller andra
intressen som skyddas genom balken. Någon materiell ändring avsågs inte
med författningsändringen (se prop. 2008/08:80 s. 88). Innebörden av
termen hantering ändrades dock inte i samband med dessa författningsändringar.
Avsikten med normgivningsbemyndigandena i 14 kap. miljöbalken
måste således alltjämt anses vara att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer ska kunna meddela föreskrifter om hantering av
varor som på grund av sitt innehåll av en kemisk produkt eller på grund av
att de har behandlats med en kemisk produkt kan befaras medföra skada
på människor eller miljön eller andra intressen som skyddas genom balken. För att tydliggöra detta bör dock bestämmelsen om vad som avses
med hantering ändras så att den även omfattar befattning med varor. Det
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bör därför anges att hantering avser en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något
annat jämförbart förfarande.
Bestämmelsen om vad som avses med hantering har endast betydelse
för bestämmelserna i 14 kap. miljöbalken och påverkar inte övriga bestämmelser i balken. I 14 kap. förekommer termen hantering endast i normgivningsbemyndigandena i 14 kap. 8 och 13 §§. Den föreslagna ändringen av
bestämmelsen påverkar inte bemyndigandena i 14 kap. 13 § eftersom
dessa endast gäller kemiska produkter och biotekniska organismer, till
skillnad från bemyndigandena i 14 kap. 8 § som gäller kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor.

8

Uppgifter i kontrollplaner om avfall och
om byggprodukter som kan återanvändas

Regeringens förslag: Den kontrollplan som ska tas fram i samband
med en bygg- eller rivningsåtgärd ska innehålla uppgifter om vilka
byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
Planen ska även innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan
ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser
att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och
säker hantering av farliga ämnen.
Den kontrollansvariga ska biträda byggherren med att upprätta
kontrollplanen och med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till. Vid det
tekniska samrådet ska man gå igenom hur identifieringen av avfall och
återanvändbara byggprodukter har gjorts.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. Promemorians förslag avviker från regeringens förslag genom att
det i promemorians förslag inte anges att den kontrollansvariga ska biträda
byggherren med att identifiera avfall och byggprodukter som bygg- och
rivningsåtgärderna kan ge upphov till. Promemorians förslag avviker även
genom att det anges att kontrollplanen ska innehålla uppgift om hur avfallet ska tas om hand för att möjliggöra avlägsnande och säker hantering
av farliga ämnen och materialåtervinning av hög kvalitet.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det. Flera remissinstanser (Malmö kommun,
Sveriges Byggindustrier, Avesta kommun, Norbergs kommun, Byggherrarna, HSB, Riksbyggen, NCC AB och Peab AB) är positiva till de utökade
kraven på uppgifter om avfallshantering i kontrollplaner och pekar t.ex. på
att det skapar möjligheter för ökad återvinning och återanvändning. Byggherrarna framhåller att motsvarande krav redan har inarbetats i sektorns
Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning som
utvecklats inom ramen för Kretsloppsrådet.

Boverket instämmer i förslaget att uppgifterna som ska lämnas vid bygg- Prop. 2019/20:156
och rivningsåtgärder även ska omfatta materialåtervinning av hög kvalitet
och vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om
hand. Boverket anser dock att bestämmelserna bör placeras i miljöbalken
eller i föreskrifter meddelade med stöd av balken. Boverket instämmer i
att det även för byggåtgärder är rimligt att ställa krav på att byggherren
eller verksamhetsutövaren redovisar uppgifter om farligt avfall och annat
avfall, men konstaterar att en sådan utvidgning innebär en stor ökning av
den administrativa bördan för byggherrarna och byggnadsnämnderna. Boverket påpekar också att lagförslaget i promemorian innebär att det inte
längre krävs att den kontrollansvariga biträder vid inventeringen och anser
att resonemanget i författningskommentaren om att denna skyldighet
redan följer av att den kontrollansvariga ska biträda byggherren med att
upprätta förslag till kontrollplan inte stämmer. En kontrollansvarig kan
biträda med att upprätta förslag till kontrollplan även om denne inte har
biträtt vid själva inventeringen.
Kristinehamns kommun anser att bestämmelsen bör innehålla skrivningar om att produkter i första hand ska omhändertas för återanvändning.
Kommunen välkomnar skrivningen om att hanteringen av allt avfall ska
beskrivas och inte bara farligt avfall. Det tekniska samrådet bör innefatta
en beskrivning av hur avfallshanteringen i stort för verksamheten ska
genomföras, med krav på hantering i enlighet med avfallshierarkin.
Stockholms kommun har separata nämnder för miljötillsyn och bygglovshantering. Miljöförvaltningen konstaterar att utvidgningen av kraven
på uppgifter om avfall i kontrollplanen sannolikt kommer att underlätta
tillsynsverksamhet inom området. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) avstyrker förslaget att kontrollplanen ska innehålla fler uppgifter
om avfall. Att komplicera bygglovsprocessen är fel väg att gå. För de
minsta åtgärderna, t.ex. byte av fönster, bör det vara tillräckligt med information för att förebygga avfall. För åtgärder som förväntas generera större
mängder avfall bör byggherren redovisa information om avfallshanteringen. Redovisningen bör kunna ske enligt standardiserade format som
kan tas fram av Boverket men bör inte knytas till kontrollplanen. Redovisningen bör hanteras som en del av bygglovsärendet med möjlighet för
kommunernas tillsynsmyndighet för miljöfrågor att få tillgång till informationen.
NCC AB anser att det skulle vara bra att införa ett krav på en avfallsredovisning som redogör för hur avfallet har hanterats inför slutbeskedet.
Det bästa hade varit införande av en gemensam digital rapportering så att
avfallshierarkin nationellt kan följas upp inom bygg- och rivningsbranschen.
NSR AB anser att det är bra att uppgifter om avfall i kontrollplanen lyfts
fram. Bolaget anser att det bör ingå en inventerings- och hanteringsplan
för massbalans och hantering av förorenade massor om de överstiger en
viss volym. Mer än hälften av byggavfallet utgörs i dag av jord och en stor
del av lastbilstrafiken skulle kunna undvikas med rätt hantering och planering. Vid det tekniska samrådet bör det också, om föroreningar påträffats,
gås igenom flera alternativ på hantering av åtgärder.
Peab AB påtalar att det är oklart hur långtgående kraven är när det gäller
utredning av möjlig återvinning och återanvändning.
Byggmaterialhandlarna menar att behovet av digital information om
livscykelperspektiv, avfallskoder och annat underlag för att kunna ha en
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fullständig kontrollplan enligt de kompletterade bestämmelserna kommer
att innebära ökad administration och därmed kostnader för att effektivt och
kvalitetssäkert kunna tillgodose deras kunders behov av information.
Boverket anser att det är tveksamt om byggnadsnämnderna har kompetens för att hantera de tillkommande uppgifter som förslaget medför. Flera
remissinstanser (NCC AB, Peab AB och Sveriges Byggindustrier) pekar
på behovet av att kontrollansvariga och andra inblandade i bygglovsprocessen, inklusive handläggare hos de kommunala myndigheterna, har relevant utbildning. Malmö kommun pekar på behovet av en effektivare planoch byggtillsyn i nära samarbete med miljöbalkstillsynen för att kraven –
som i generella termer redan följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler och avfallsreglering – ska få verkligt genomslag.
Skälen för regeringens förslag
Kraven på kontrollplaner bör kompletteras för att förebygga bygg- och
rivningsavfall och främja selektiv rivning
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts krav på
att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja selektiv rivning för
att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen och
underlätta återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet genom
selektivt avlägsnande av material (artikel 11.1 fjärde stycket i avfallsdirektivet). Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det även införts krav på att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering. Åtgärderna ska åtminstone minska avfallsgenerering i
processer inom bland annat bygg- och rivningsverksamhet (artikel 9.1 f i
avfallsdirektivet).
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska byggherren se till att det
finns en plan för kontrollen av en bygg- och rivningsåtgärd, en s.k. kontrollplan (10 kap. 6 §). Med byggherre avses enligt plan- och bygglagen
den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-,
rivnings- eller markarbeten (1 kap. 4 §). En kontrollplan ska bland annat
innehålla uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge
upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Det ska
finnas en kontrollplan för alla bygglovs-, rivningslovs-, marklovs- och anmälningspliktiga åtgärder. Att anlägga en gata eller bygga skyddsvallar
mot bullerstörningar från trafiken är exempel på åtgärder som kan kräva
marklov.
Kravet på kontrollplan har ersatt det tidigare kravet på rivningsplan vid
rivningsåtgärder (se prop. 2009/10:170 s. 305). Syftet med rivningsplanen
var att rivningen skulle ske så att olika material kunde tas om hand var för
sig på ett ändamålsenligt sätt. Kravet på att olika material skulle kunna
omhändertas var för sig skulle tolkas bland annat med beaktande av förutsättningarna för återanvändning och återvinning vid tidpunkten för rivningen (prop. 1994/95:230 s. 100). I förarbetena ges ett exempel på hur
systemet med rivningsplan och inventering kan fungera i praktiken:
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Byggnadsföretaget HUSAB har förvärvat en tomt med ett saneringsmoget fyravåningshus byggt 1923 i ett område som omfattas av en detaljplan. HUSAB vänder sig till rivningsentreprenören RIVAB och
begär en offert på en rivning av huset, innefattande upprättande av en
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och omhändertagande av allt avfall. På RIVAB känner man till att det
pågår ett vägbygge där det går att få avsättning för krossad mursten som
fyllning i bullervallar. Kommunens värmeverk köper in spillvirke.
Vidare finns på orten ett dotterbolag till RIVAB som köper in bland
annat begagnade fönster, köksinredningar, dörrar och sanitetsporslin för
återförsäljning.
Vid en inventering av byggnaden, som görs av en arbetsledare hos
RIVAB, konstateras att det inte finns annat miljöfarligt avfall än ett antal
strömbrytare som innehåller kvicksilver. Det förekommer också golvmattor av PVC. Vidare finner man att elledningarna i huset har stort
kopparinnehåll och att takstolar och tegelpannor är i bra skick, men att
snickerierna blivit utbytta vid någon ombyggnad så att de inte håller den
höga kvalitet man kunde förvänta sig. När HUSAB får del av inventeringen, förklarar man att man själv har användning för takstolarna och
takpannorna för en om- och tillbyggnad av ett annat hus på orten. Härefter upprättar RIVAB ett förslag till rivningsplan som innebär att fönster, dörrblad, värmeelement, sanitetsporslin och vattenkranar samt elledningar omhändertas för sig före rivningen. Även PVC-mattorna skall
rivas ut och omhändertas för sig, liksom de miljöfarliga strömbrytarna.
Vidare skall takpannorna tas om hand och takstolarna lyftas av, varefter
huset rivs med traditionell teknik och det återstående rivningsmaterialet
sorteras i fraktioner för sten, metall, trä och övrigt. (prop. 1994/95:230
s. 102.)

Av exemplet ovan framgår att bestämmelserna om kontrollplan i plan- och
bygglagen syftar till att ge förutsättningar för återanvändning och återvinning och möjliggöra omhändertagande av farligt avfall. Syftet sammanfaller således redan i dag i hög utsträckning med kravet i avfallsdirektivet
om att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja selektiv rivning
för att möjliggöra avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen och
underlätta återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet. Bestämmelserna om kontrollplaner i sin nuvarande lydelse genomför till viss
del kraven i direktivet.
De nuvarande bestämmelserna skulle dock behöva kompletteras för att
de ska kunna anses vara ett fullständigt genomförande av avfallsdirektivet
i denna del. Utökade krav som syftar till ökad återanvändning och återvinning i samband med bygg- och rivningsverksamhet kan alternativt
införas i bestämmelser som är frikopplade från kontrollplanen. SKR anser
att det är fel väg att gå att komplicera bygglovsprocessen och Boverket
avstyrker att bestämmelserna placeras i plan- och bygglagen. Eftersom
bestämmelserna om kontrollplan redan i dag i hög utsträckning sammanfaller med kraven i direktivet anser regeringen dock att det är lämpligt att
genomföra kraven i dessa bestämmelser. Boverket framhåller att förslaget
skulle innebära en stor ökning av den administrativa bördan för byggherrar
och byggnadsnämnderna. Regeringen konstaterar att kontrollplanen redan
i dag innehåller uppgifter om avfall och bedömer att det skulle bli mer
arbetskrävande för både byggherren och tillsynsmyndigheten om uppgifterna skulle lämnas i en annan redovisning som skulle behöva hanteras
parallellt med kontrollplanen.
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Kontrollplaner bör innehålla ytterligare uppgifter om icke-farligt avfall
Enligt plan- och bygglagen ska byggherren se till att det finns en plan för
kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd för de åtgärder som kräver
bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan enligt föreskrifter (10 kap.
6 §). I kontrollplanen ska det anges vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur farligt avfall och annat avfall ska tas om
hand.
Stora mängder avfall uppkommer i samband med både bygg- och rivningsåtgärder. Bygg- och rivningsverksamhet är den sektor i Sverige som
genererar mest avfall efter gruvsektorn. Totalt uppkom 10,4 miljoner ton
bygg- och rivningsavfall under 2016 (Avfall i Sverige, Naturvårdsverkets
rapport 6839). Vid nybyggnad kan 5–15 procent av den totala mängden
byggmaterial bli avfall. Det är därför angeläget att byggherren har tillgängliga uppgifter om vilket avfall som kan förväntas uppstå. Sådana uppgifter
kan även bidra till att verksamheten kan planeras på ett sätt som minskar
mängden avfall. Många aktörer inom byggsektorn arbetar redan i dag
aktivt med att effektivisera byggprocessen för att minska mängden avfall,
exempelvis genom materialval, genom avtal som gör det möjligt att returnera material och genom att bli bättre på att beställa rätt mängd material.
Bygg- och fastighetssektorns egna resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning innehåller branschnormerande texter och rekommendationer för bland annat materialinventering, projektering, återanvändning, källsortering och avfallshantering samt upphandling av entreprenader vid rivning respektive vid byggproduktion (Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2019).
Enligt avfallsdirektivet ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja
selektiv rivning bland annat för att underlätta materialåtervinning av hög
kvalitet genom selektivt avlägsnande av material (artikel 11.1 fjärde
stycket). Bestämmelsen gör ingen skillnad mellan farligt och icke-farligt
avfall. En stor del av det avfall som förbereds för återanvändning och som
materialåtervinns är icke-farligt avfall. För att möjliggöra en planering av
hur detta avfall ska hanteras är det viktigt att det finns uppgifter om vilket
icke-farligt avfall som de planerade åtgärderna kan ge upphov till. Det
finns därför skäl att utvidga skyldigheten att lämna uppgifter i kontrollplanen till att även gälla icke-farligt avfall. Genom att det särskilt antecknas vilket avfall som uppkommer, samtidigt som det beskrivs hur avfallet ska tas om hand, ökar förutsättningarna för en resurseffektiv hantering av avfall. Det ökar i sin tur möjligheten att nå avfallsdirektivets mål
för återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall (artikel 11.2 b i avfallsdirektivet).
Peab AB påtalar att det är oklart hur långtgående kraven är när det gäller
utredning av möjlig återvinning och återanvändning. Regeringen konstaterar att de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken innebär att alla som
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd har en skyldighet att utnyttja
möjligheterna att minska mängden avfall (2 kap. 5 §). Det finns även en
skyldighet att beakta avfallshierarkin i samband med behandling av avfall
(15 kap. 10 § miljöbalken). Avsikten är att den kontrollansvariga ska hjälpa byggherren med bedömningen.
Byggmaterialhandlarna menar att behovet av digital information om
livscykelperspektiv, avfallskoder och annat underlag för att kunna ha en
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att innebära ökad administration och därmed kostnader för att effektivt och
kvalitetssäkert kunna tillgodose deras kunders behov av information. Regeringen konstaterar att det, för att göra ekonomin cirkulär, är viktigt att
fokusera på produkters hela livscykel. Det är positivt om det skapas ett
behov av information om produkter ur ett livscykelperspektiv. Det kan ge
en mer ändamålsenlig resursanvändning och i ett större perspektiv leda till
betydande nettobesparingar.
NCC AB anser att det skulle vara bra att införa ett krav på en avfallsredovisning som redogör för hur avfallet har hanterats inför slutbeskedet.
Enligt bolaget skulle det bästa vara att införa en gemensam digital rapportering så att avfallshierarkin nationellt kan följas upp inom bygg- och
rivningsbranschen. Med anledning av det bolaget framför finns det anledning att uppmärksamma att Naturvårdsverket ska upprätta och tillhandahålla en ändamålsenlig avfallsstatistik. Naturvårdsverket arbetar med att
utveckla nya tekniska lösningar för att hantera uppgifter om avfall. Naturvårdsverket har i uppdrag att föreslå ändringar som behövs för att förbättra
avfallsstatistiken (regeringsbeslut 2019-06-27 Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket, dnr M2019/01320/S).
NSR AB anser att det i kontrollplanen bör ingå en inventerings- och
hanteringsplan för massbalans och hantering av förorenade massor om de
överstiger en viss volym. Denna fråga ryms inte inom ramen för detta
lagstiftningsärende.
Kontrollplaner bör innehålla uppgifter om byggprodukter som kan
återanvändas
Som framhålls ovan är ett av syftena med kraven på kontrollplan att rivningar ska genomföras på ett sätt som ger förutsättning för återanvändning.
I exemplet i förarbetena till bestämmelserna i plan- och bygglagen som
nämns ovan återanvänds takstolarna och takpannorna av företaget vid en
om- och tillbyggnad av ett annat hus på orten. För att det ska vara möjligt
att identifiera material som inte blivit avfall och använda det på ett sätt
som innebär att det fyller den funktion som det ursprungligen var avsett
för krävs att det finns uppgifter även om material som inte blir avfall. För
att ansluta till terminologin i plan- och bygglagen bör kravet utformas som
ett krav på att identifiera de byggprodukter som kan återanvändas. Med
byggprodukt avses en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett
byggnadsverk (1 kap. 4 § plan- och bygglagen).
Ett krav på att lämna sådana uppgifter innebär ett genomförande av
kravet i avfallsdirektivet på att vidta åtgärder för att främja selektiv rivning
för att underlätta återanvändning (artikel 11.1 fjärde stycket). Det bidrar
även till genomförandet av kravet i direktivet på att minska avfallsgenerering i bygg- och rivningssektorn (artikel 9.1 f). Det bör därför krävas att
det i kontrollplanen anges vilka byggprodukter som kan återanvändas och
hur dessa ska tas om hand.
Kristinehamns kommun anser att bestämmelsen i plan- och bygglagen
om vilka uppgifter kontrollplanen ska innehålla bör innehålla skrivningar
om att produkter i första hand ska omhändertas för återanvändning. Regeringen konstaterar att detta redan framgår av den s.k. avfallshierarkin i
miljöbalken (15 kap. 10 §) och därför inte behöver regleras i plan- och
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bygglagen. Det är dock lämpligt att bestämmelsen om innehållet i kontrollplaner återspeglar avfallshierarkin genom att återanvändning nämns före
avfallshantering och att materialåtervinning nämns före avlägsnande och
säker hantering av farliga ämnen.
Kontrollplaner för byggåtgärder bör innehålla ytterligare uppgifter
Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till (10 kap. 6 § 5 plan- och bygglagen). Den
ska även innehålla uppgifter om hur farligt avfall och annat avfall ska tas
om hand (10 kap. 6 § 6). Vid införandet av plan- och bygglagen ersattes
det tidigare kravet på rivningsplan med ett krav på kontrollplan. I förarbetena till plan- och bygglagen framgår inte om avsikten är att uppgifterna om hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand ska finnas
även vid en plan för kontroll av en byggåtgärd (prop. 2009/10:170).
En ändring bör göras som innebär att det framgår att samtliga punkter i
paragrafen gäller både vid bygg- och rivningsåtgärder. Detta innebär att
kraven i bestämmelsen gäller både vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och rivning.
Den kontrollansvariga ska biträda byggherren med att identifiera avfall
och återanvändbara byggprodukter
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Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvariga biträda byggherren
med att upprätta förslag till kontrollplan och, i fråga om rivningsåtgärder,
biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall (10 kap. 11 § 1).
I promemorian föreslås att bestämmelsen ändras så att det inte uttryckligen
anges att den kontrollansvariga ska biträda vid inventering av avfall. Boverket påtalar att det är möjligt för en kontrollansvarig att biträda med att
upprätta förslag till kontrollplan även om denne inte har biträtt vid inventeringen. Regeringen anser att den kontrollansvariga bör biträda vid identifieringen och att det därför bör anges i bestämmelsen att den kontrollansvariga ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som åtgärderna kan ge upphov till.
Enligt plan- och bygglagen ska man vid ett tekniskt samråd gå igenom
hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet
avser en rivningsåtgärd (10 kap. 19 § 3). Bestämmelsen bör ändras så att
genomgången avser hur identifieringen av avfall och återanvändbara
byggprodukter har gjorts.
Kristinehamns kommun anser att det tekniska samrådet bör innefatta en
beskrivning av hur avfallshanteringen i stort för verksamheten ska genomföras, med krav på hantering i enlighet med avfallshierarkin. Regeringen
delar Kristinehamns kommuns bedömning att det på det tekniska samrådet
bör framgå hur allt avfall ska tas om hand. Redan i dag gäller att man vid
det tekniska samrådet ska gå igenom byggherrens förslag till kontrollplan
(10 kap. 19 § 2 plan- och bygglagen). Enligt nuvarande bestämmelser ska
kontrollplanen innehålla uppgift om hur allt avfall ska tas om hand
(10 kap. 6 § 6 plan- och bygglagen). I promemorians lagförslag är det dock
inte tydligt att kontrollplanen även fortsättningsvis ska innehålla sådana
uppgifter, eftersom det föreslås att det ska anges hur avfallet tas om hand
”för att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande
och säker hantering av farliga ämnen”. Regeringen anser därför att det bör
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man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. Regeringen konstaterar att de
grundläggande reglerna för hur avfall ska hanteras finns i miljöbalken,
inklusive kravet på den som behandlar avfall att se till att behandlingen
sker enligt avfallshierarkin (15 kap. 10 §).
Det behövs inga ändringar av bestämmelserna om avgifter och tillsyn
Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslag till kontrollplan (10 kap. 18 § plan- och bygglagen). Den kontrollplan som ska
gälla för åtgärderna ska fastställas av byggnadsnämnden i startbeskedet
(10 kap. 24 § plan- och bygglagen).
När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett
slutsamråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt (10 kap. 30 § planoch bygglagen). På slutsamrådet ska bland annat gås igenom hur kontrollplanen har följts (10 kap. 32 § plan- och bygglagen). För att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked ska byggherren visa att krav som
gäller enligt kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande
villkor har uppfyllts (10 kap. 34 § plan- och bygglagen).
Byggnadsnämnden får ta ut avgifter som täcker kostnaderna för de åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov eller anmälan. Avgifterna får
bland annat tas ut för kostnad för startbesked, slutbesked, beslut om lov
och tekniskt samråd och slutsamråd (12 kap. 8 § plan- och bygglagen).
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas
av kommunfullmäktige (12 kap. 10 § plan- och bygglagen). Regeringen
bedömer att det finns möjlighet att ta ut avgift för tillkommande kostnader
med anledning av de krav som nu föreslås.
Kommunens miljönämnd och byggnadsnämnd delar redan i dag tillsynsansvaret för frågor om bygg- och rivningsavfall och förebyggande av
sådant avfall. Boverket påpekar att det är tveksamt om byggnadsnämnderna har kompetens för att hantera de tillkommande uppgifter som förslaget medför. Även Sveriges Byggindustrier, NCC AB och Peab AB pekar
på att det kan finnas behov av utbildningsinsatser för beslutsfattare och
handläggare hos de kommunala myndigheterna.
Regeringen konstaterar att kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder
som ska finnas i kommunen (3 kap. 4 § kommunallagen). Eftersom kommunerna bestämmer vilka nämnder de vill ha ser det olika ut i olika kommuner. I många kommuner ansvarar samma nämnd för miljö och byggnadsfrågor. I andra kommuner ligger ansvaret för dessa frågor på olika
nämnder. Det kan då krävas samordning mellan nämnderna. Ansvaret för
de tillkommande frågorna kommer att fördelas olika beroende på hur
kommunerna har inrättat sina nämnder. För vissa kommuner kan det finnas
behov av att förstärka kompetensen.
Som Malmö kommun framhåller krävs det också en effektiv plan- och
byggtillsyn i nära samarbete med miljöbalkstillsynen för att regleringen
ska få genomslag. Tillsynsmyndigheterna har en mycket viktig roll och
tillsynen behövs för att säkerställa att syftet med bestämmelserna uppnås.
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Förhållandet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken
Plan- och bygglagen och miljöbalken gäller parallellt. Kontrollplanen
skapar förutsättningar för att olika material kan tas om hand var för sig på
ett ändamålsenligt sätt. Av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken
(2 kap.) framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna att minska
mängden avfall och minska de negativa effekterna av avfall. I miljöbalken
anges att den som är ansvarig för avfallsbehandling ska beakta avfallshierarkin (15 kap. 10 §).
En ändring av kraven på kontrollplaner bör öka både förutsättningarna
för att förebygga avfall och möjligheterna att ta till vara resurserna i det
avfall som uppstår. Detta är även i linje med preciseringen Hållbar avfallshantering under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Förslagen om ändring i kraven på kontrollplaner skapar möjlighet att
öka andelen byggprodukter som återanvänds. Det skapar också möjlighet
att öka andelen bygg- och rivningsavfall som förbereds för återanvändning, materialåtervinns eller återvinns på annat sätt vilket bidrar till måluppfyllelse av dels målet om icke-farligt byggnads- och rivningsavfall i
avfallsdirektivet, dels etappmålet Ökad resurshushållning i byggsektorn i
miljömålssystemet.

9

Avfallsförebyggande åtgärder

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter som innebär att kommuner blir
skyldiga att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder.
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Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller
har inget att invända mot det. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
avstyrker förslaget och anser att uppgifter om avfallsförebyggande åtgärder bör kunna inhämtas på ett smidigare sätt.
Skälen för förslaget: Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet
har det gjorts ändringar som innebär att kraven på medlemsstaternas
avfallsförebyggande program blir mer omfattande (artikel 29 i avfallsdirektivet). Ändringarna innebär att de avfallsförebyggande programmen får
en mer central roll för en övergång till en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Medlemsstaterna ska vid fastställande av avfallsförebyggande program beskriva bidragen till avfallsförebyggandet från de instrument och
åtgärder som förtecknas i den nya bilaga som införs med exempel på avfallsförebyggande åtgärder (artikel 29.2 och bilaga 4 i avfallsdirektivet).
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har medlemsstaternas
skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering utökats
(artikel 9.1 i avfallsdirektivet). I skälen till direktivet om ändring av avfallsdirektivet framhålls att avfall till stor del kan förebyggas genom att
främja en hållbar produktion och konsumtion. Medlemsstaterna bör vidta
åtgärder för att öka konsumenternas medvetenhet om detta och uppmuntra
dem att bidra aktivt till bättre resurseffektivitet. Som en av åtgärderna för
att minska avfallsgenerering bör medlemsstaterna inkludera kontinuerlig
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frågor kring avfallsförebyggande och nedskräpning (skäl 30 i ändringsdirektivet).
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall ska de kommunala
avfallsplanerna innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera
det avfall som kommunen ansvarar för. För avfall som kommunen inte
ansvarar för ska avfallsplanen innehålla mål och åtgärder för att förebygga
och hantera detta avfall, i den utsträckning som kommunen kan påverka
detta.
En stor majoritet av kommunerna arbetar med avfallsförebyggande åtgärder i någon utsträckning. Information är en relativt vanlig åtgärd för att
förebygga avfall. För att förbättra genomförandet av avfallsdirektivet i
denna del bör det införas ett bemyndigande i miljöbalken för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
som innebär en skyldighet för kommunerna att lämna information om
avfallsförebyggande åtgärder. Bemyndigandet kan användas för att föreskriva om skyldighet för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder dels till en myndighet, dels till hushåll och verksamhetsutövare.
SKR anser att uppgifterna bör kunna inhämtas på ett smidigare sätt. SKR
anser att den möjlighet som finns att meddela föreskrifter om kommunala
avfallsplaner och sammanställning av dessa bör vara tillräcklig.
Uppgifterna i de kommunala avfallsplanerna ska ses över minst vart
fjärde år och uppdateras vid behov (80 § avfallsförordningen). I avfallsdirektivet anges att medlemsstaterna ska säkerställa att de avfallsförebyggande programmen utvärderas åtminstone vart sjätte år och ses över
vid behov (artikel 30). Uppgifter om kommunernas avfallsförebyggande
arbete kan behövas som underlag för det nationella avfallsförebyggande
programmet. Vid tidpunkten för arbetet med det nationella programmet
kan kommunerna ha beslutat om fler avfallsförebyggande åtgärder än de
som anges i den kommunala avfallsplanen. För att det ska finnas ett
aktuellt underlag bedömer regeringen att det finns behov av att kunna föreskriva om skyldighet för kommuner att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder.
Med stöd av bemyndigandet kan det även meddelas föreskrifter om
skyldighet för kommuner att lämna information till hushåll och verksamhetsutövare för att främja en hållbar produktion och konsumtion och öka
medvetenheten om betydelsen av avfallsförebyggande åtgärder.
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10

Kostnader som kommunerna får
finansiera genom renhållningsavgiften

Regeringens förslag: Kommunen ska få meddela föreskrifter om att
renhållningsavgift ska betalas för
– åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och
verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för
om avfallsförebyggande åtgärder, och
– åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och
sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för.
Renhållningsavgiften får täcka även nödvändiga kostnader för den
infrastruktur som behövs för avfallshantering.
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Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens
förslag. Promemorians förslag avviker från regeringens förslag genom att
bemyndigandet om avgifter för informationsåtgärder och åtgärder för att
underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter i promemorian är begränsat till åtgärder som avser hushåll. Promemorians förslag
innehåller även en upplysningsbestämmelse om att det finns särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall i lagen om allmänna vattentjänster.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot
det. Flera remissinstanser anser dock att bemyndigandet bör utvidgas i
förhållande till promemorians förslag.
Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Göteborgs
kommun, Tekniska verken i Linköping, VafabMiljö Kommunalförbund,
(Vafab), HSB och IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) anser att möjligheten till avgiftsfinansiering bör utvidgas i förhållande till promemorians
förslag genom att kopplas till sådant som kommunen har ansvar för eller
även omfatta t.ex. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera
verksamheter om avfallsförebyggande åtgärder och åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara
produkter från verksamheter. Göteborgs kommun framhåller att det inte är
tydligt om kommunerna får informera om förebyggande av avfall som
omfattas av producentansvar. IVL framhåller att det finns mycket att göra
kring avfallsförebyggande även i verksamheter. Kristinehamns kommun
anser att kommunen även bör få meddela föreskrifter om att avgift ska
betalas för de åtgärder en kommun själv vidtar för att förbereda produkter
för återanvändning. SKR menar att tillägget om att avgiften får täcka nödvändiga kostnader för infrastruktur är obehövligt eftersom det följer av
dagens reglering. SKR ställer sig även tveksamma till behovet av och avsikten med förslaget om upplysningsbestämmelse som anger att enskilda
bestämmelser om hantering av avfall finns i lagen om allmänna vattentjänster. Avgifterna enligt denna lag grundas på annat än ren avfallshantering.
Skälen för regeringens förslag: Enligt avfallsdirektivet ska kostnaderna för avfallshanteringen, i enlighet med principen om att förorenaren
betalar, belasta den ursprungliga avfallsproducenten, den nuvarande eller
de tidigare avfallsinnehavarna (artikel 14). Genom direktivet om ändring

av avfallsdirektivet har det gjorts ett tillägg som innebär att det anges att Prop. 2019/20:156
kostnaderna för avfallshanteringen inbegriper nödvändig infrastruktur och
drift av den.
Miljöbalken innehåller ett bemyndigande för kommuner att meddela
föreskrifter om avgifter för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall (27 kap. 4 §). Det anges också att avgiften ska bestämmas till högst det belopp som behövs för att täcka nödvändiga planerings-,
kapital- och driftskostnader för renhållningen (27 kap. 5 § första stycket).
I promemorian föreslås att bestämmelsen ska ändras så att det uttryckligen
framgår att avgiften får täcka kostnaderna för nödvändig infrastruktur och
drift av denna. SKR anser att bestämmelsen redan i dag måste anses omfatta sådana kostnader. Regeringen bedömer dock att det förbättrar genomförandet av avfallsdirektivet att ange detta uttryckligen i bestämmelsen.
Kommunen har en viktig roll i arbetet med att minska mängden avfall.
Kommunens åtgärder för att förebygga avfall ska enligt miljöbalken beskrivas i kommunens avfallsplan (15 kap. 41 §). I avsnitt 9 föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela
föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om
avfallsförebyggande åtgärder. Ett motsvarande förslag har lämnats i betänkandet Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär
ekonomi (SOU 2017:22). I betänkandet föreslås även att kommunerna ska
få finansiera den verksamheten med renhållningsavgiften. Detsamma föreslås när det gäller åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter i syfte att minska hushållens mängd avfall (se vidare avsnitt 16.1 i betänkandet).
Många kommuner arbetar redan i dag med avfallsförebyggande åtgärder
i någon utsträckning. För att underlätta finansieringen av kommunernas
ansvar att förebygga avfall bör renhållningsavgiften kunna användas för
avfallsförebyggande åtgärder. Det kan handla om att informera om hur
avfall kan förebyggas. Åtgärder kan även vidtas för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter, t.ex. genom att kommunerna ger aktörer som organisationer och företag som är intresserade av att
samla in återanvändbara produkter tillgång till lämpliga platser för sådan
insamling.
Det är viktigt att kommunerna och kommunala bolag tar hänsyn till
andra aktörer när de vidtar avfallsförebyggande åtgärder, så att kommunens åtgärder inte innebär att en effektiv konkurrens snedvrids eller hämmar utvecklingen av ett kommersiellt utbud. I konkurrenslagen (2008:579)
finns bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet
för att offentliga och privata företag ska ha likartade villkor om de agerar
på samma konkurrensutsatta marknad.
Alternativet till att finansiera de avfallsförebyggande åtgärderna med
renhållningsavgiften är att kommunen i stället använder skattemedel. Det
som kan tala för en modell med skattefinansiering är att renhållningsavgiften i dag är begränsad till avfallshantering inom ramen för kommunens
renhållningsansvar, dvs. ett tydligt avgränsat område.
Mot det talar att såväl EU:s som Sveriges policy på området prioriterar
avfallsförebyggande högre än andra åtgärder. I en omställning till en
cirkulär ekonomi finns det skäl att inte begränsa möjligheten att använda
renhållningsavgiften till avfallshantering. Om det är svårare för kommunerna att finansiera de högst prioriterade, och samhällsekonomiskt mest
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effektiva, åtgärderna än åtgärder som innebär traditionell avfallshantering
finns det en risk för att nuvarande beteenden och system konserveras.
Om renhållningsavgiften kan användas även för avfallsförebyggande
åtgärder skapar det bättre förutsättningar för att på ett mer enhetligt sätt
arbeta utifrån hela avfallshierarkin. I de kommuner där en viktbaserad
renhållningsavgift tillämpas kommer också hushållens andel av kostnaderna för de avfallsförebyggande åtgärderna att reflektera den mängd avfall
som respektive hushåll producerar, vilket är i linje med principen om att
förorenaren ska betala.
Kommunen bör därför ges möjlighet att avgiftsfinansiera de avfallsförebyggande åtgärderna. Det kommer dock inte att finnas några formella
hinder för kommunen att skattefinansiera de avfallsförebyggande åtgärderna.
Göteborgs kommun, Tekniska verken i Linköping, Vafab, HSB och IVL
anser att möjligheten till finansiering via avgiften också bör omfatta verksamheter. SKR, HSB och Avfall Sverige anser att möjligheten till avgiftsfinansiering bör kopplas till det ansvar som kommunen har. Regeringen
delar denna bedömning. Möjligheten att finansiera åtgärder med avgift bör
inte begränsas till att endast avse information till hushåll och åtgärder för
att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter från
hushåll. Kommunen bör få meddela motsvarande föreskrifter om avgift för
åtgärder som kommunen vidtar i förhållande till verksamhetsutövare som
producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
Göteborgs kommun framhåller att det inte är tydligt om kommunerna
får informera om förebyggande av avfall som omfattas av producentansvar. Avfallsförebyggande åtgärder är åtgärder som vidtas innan ett ämne
eller föremål har blivit avfall. Regeringen anser att avgiften bör kunna avse
information om förebyggande av avfall och avfallsförebyggande åtgärder
för produkter som omfattas av producentansvar.
Kristinehamns kommun anser att kommunen bör få meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för åtgärder som en kommun själv vidtar för att
förbereda produkter för återanvändning. Regeringen vill framhålla att om
kommunen har samlat in föremål som behöver förberedas för återvändning
är det ett återvinningsförfarande. Kommunen har möjlighet att meddela
föreskrifter om avgift för behandling som inkluderar återvinning (27 kap.
4 § miljöbalken).
I promemorian föreslås att det införs en upplysningsbestämmelse om att
det finns särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall i lagen
om allmänna vattentjänster. SKR är tveksamma till behovet av en sådan
upplysningsbestämmelse. I avsnitt 6.4 föreslås ändringar i bestämmelsen
om kommunens ansvar i förhållande till det förslag som finns i promemorian. Regeringen föreslår att kommunens ansvar för avfall från enskilda
avloppsanläggningar tydliggörs på ett sätt som innebär att avgränsningen
mot kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster förtydligas. Mot bakgrund av dessa ändringar bedömer regeringen att det inte
behövs någon upplysningsbestämmelse.

11

Bemyndiganden om förpackningar och
förpackningsavfall

Prop. 2019/20:156

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska få meddela föreskrifter om att den som driver ett insamlingssystem dels ska lämna information till producenter och avfallsproducenter om återanvändning, utsortering, insamling och behandling,
dels ska vidta åtgärder för att främja återanvändning.
Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer att meddela föreskrifter som innebär att producenter blir
skyldiga att omfattas av ett insamlingssystem för återvinning ska ändras
så att det avser ett insamlingssystem för behandling eller återanvändning.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver ett system för
återanvändning av förpackningar att anmäla detta.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot
det.
Skälen för regeringens förslag: Genom direktivet om ändring av förpackningsdirektivet har det införts krav på att medlemsstaterna ska vidta
åtgärder för att främja en ökning av andelen återanvändbara förpackningar
som släpps ut på marknaden samt främja system för en miljövänlig återanvändning av förpackningar i överensstämmelse med fördraget, utan att
det äventyrar livsmedelshygien eller konsumentsäkerhet (artikel 5.1 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december
1994 om förpackningar och förpackningsavfall [förpackningsdirektivet]).
I skälen till ändringsdirektivet anges att förebyggande av avfall är det
effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från avfall. Det är därför viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att uppmuntra en ökning av andelen återanvändbara förpackningar som släppts ut på marknaden och återanvändning av förpackningar (skäl 4).
Genom ändringsdirektivet har kraven på medlemsstaterna att förebygga
förpackningsavfall utökats. Förebyggande åtgärder kan bestå av incitament genom system för utökat producentansvar i syfte att minimera förpackningarnas miljöpåverkan, eller liknande insatser vilka vid behov kan
antas i samråd med ekonomiska aktörer samt konsument- och miljöorganisationer (artikel 4.1 i förpackningsdirektivet).
Det bör införas ett krav på att den som driver ett insamlingssystem ska
informera användare av förpackningar om fördelarna med en ökad återanvändning av förpackningar. Information till hushållen om fördelarna med
ökad återanvändning av förpackningar är en åtgärd som bör kunna bidra
till att förebygga uppkomsten av förpackningsavfall. En medvetenhet hos
hushållen om dessa fördelar kan skapa en ökad efterfrågan på återanvändbara förpackningar och främja en ökning av andelen återanvändbara
förpackningar som släpps ut på marknaden. Det bör även införas krav på
att den som driver ett insamlingssystem ska verka för att de producenter
som låter förpackningar omfattas av systemet ökar andelen återanvändbara
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förpackningar som släpps ut på marknaden. Informationen till användarna
kan utformas på olika sätt och det är upp till den som driver ett insamlingssystem att utforma informationen på lämpligt sätt, t.ex. i form av kampanjer eller utbildningar. Det finns också olika sätt att verka för att öka andelen
återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden. Regeringen
anser att sådana krav lämpligen införs på lägre nivå än lag.
Det finns inget bemyndigande i miljöbalken som kan användas för att
införa föreskrifter av det slag som nämns ovan. Det bör därför införas en
bestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som driver ett insamlingssystem ska lämna information till producenter och avfallsproducenter om
återanvändning, utsortering, insamling och återvinning samt om att den
som driver ett insamlingssystem ska vidta åtgärder för att främja återanvändning.
Bemyndigandet i miljöbalken för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för producenter gäller i dag skyldighet att se till att produkter omfattas av ett insamlingssystem för återvinning eller återanvändning (15 kap. 15 § 1). Eftersom en del av det avfall som tas emot av insamlingssystemen behöver
bortskaffas så bör bemyndigandet gälla insamlingssystem för behandling
eller återanvändning.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå nya etappmål
för avfallshantering och förebyggande av avfall. I uppdraget ingår bland
annat att föreslå etappmål för återanvändning av förpackningar.
Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/665 av den
17 april 2019 om ändring av beslut 2005/270/EG om fastställande av
tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall har det införts
en definition av system för återanvändning av förpackningar och bestämmelser om hur förpackningar som återanvänts som en del av ett system för
återanvändbara förpackningar kan beaktas för uppnåendet av en justerad
nivå för förpackningsdirektivets materialåtervinningsmål (artikel 2 g och 6a
i beslut 2005/270/EG). För att uppfylla rapporteringskraven behöver det
finnas uppgifter om vilka aktörer som yrkesmässigt driver ett system för
återanvändning av förpackningar. En anmälningsskyldighet för att åstadkomma detta bör införas på lägre nivå än lag. För att möjliggöra det bör
det i miljöbalken införas ett bemyndigande för regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för den som driver ett system för återanvändning av förpackningar
att anmäla detta.

12

Bemyndigande om rapportering

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet eller kommun
som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet
att dokumentera och lämna uppgifter om avfall, avfallshantering och
avfallsförebyggande åtgärder.
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Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens förslag. Prop. 2019/20:156
Remissinstanserna har inget att invända mot förslaget.
Skälen för regeringens förslag: Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts ett krav på att medlemsstaterna ska övervaka
och bedöma genomförandet av de avfallsförebyggande åtgärderna (artikel
9.3 i avfallsdirektivet). Det har även införts ett krav på att medlemsstaterna
varje år ska rapportera uppgifter om genomförandet av bestämmelserna i
direktivet om återanvändning och om åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall (artikel 37.3). Direktivet innehåller även krav på att lämna
uppgifter om avfall och avfallshantering (artikel 37).
I skälen till direktivet om ändring av förpackningsdirektivet framhålls
att förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från avfall. Det är därför viktigt
att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att uppmuntra en ökning
av andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden och
återanvändning av förpackningar (skäl 4). Genom ändringsdirektivet har
det införts krav på att medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja en
ökning av andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden (artikel 5 i förpackningsdirektivet). Det har också införts krav på att
medlemsstaterna ska rapportera uppgifter om återanvändbara förpackningar till kommissionen (artikel 12.3a i förpackningsdirektivet). Förpackningsdirektivet innehåller även krav på att lämna uppgifter om avfall och
avfallshantering (artikel 12 i förpackningsdirektivet och kommissionens
beslut 2005/270/EG).
För att Sverige ska kunna rapportera till kommissionen i enlighet med
kraven i direktiven behöver det införas bestämmelser om skyldighet att
dokumentera och lämna uppgifter. Sådana bestämmelser, liksom eventuella bestämmelser om undantag från rapporteringsskyldigheten kan införas på lägre nivå än lag. Regeringen bör också kunna ge en myndighet
eller kommuner rätt att meddela sådana föreskrifter. Det bör därför införas
en bestämmelse om att regeringen eller den myndighet eller kommun som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att dokumentera och lämna uppgifter om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder.
I promemorian föreslås att ett sådant bemyndigande införs i miljöbalkens bestämmelse om bemyndigande att meddela föreskrifter om hur
avfall ska hanteras (15 kap. 39 §). Det skulle innebära en överlappning
med bemyndigandet i miljöbalken som gäller föreskrifter om att den som
i yrkesmässig verksamhet producerar avfall ska lämna uppgift till kommunen (15 kap. 31 §), som skulle bli obehövligt. Regeringen bedömer att
det är lämpligare att det nya bemyndigandet om skyldighet att dokumentera och lämna uppgifter om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder ersätter det senare bemyndigandet.
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13

Sekretess

13.1

Nytt krav på elektroniskt register i
avfallsdirektivet

Avfallsdirektivet innebär ett krav på spårbarhet av farligt avfall
Enligt avfallsdirektivet ska spårbarhet säkerställas för allt farligt avfall
som uppkommer inom en medlemsstat, dvs. det finns inte något nedre
tröskelvärde för hur mycket avfall som genereras eller för storleken på en
verksamhet för att kravet på spårbarhet ska gälla (artikel 17).
För att uppfylla kraven på spårbarhet i avfallsdirektivet gäller i dag en
anteckningsskyldighet enligt avfallsförordningen (55–58 §§). Anteckningsskyldigheten gäller för alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppkommer och för de som hanterar farligt avfall. I stort sett alla verksamheter som har för avsikt att samla in, återvinna eller bortskaffa farligt
avfall måste antingen ha tillstånd eller ha gjort en anmälan enligt miljöprövningsförordningen. Alla verksamheter som tar emot och behandlar avfall måste också föra anteckningar.
Regeringen har konstaterat att anteckningsskyldigheten inte är tillräcklig för att säkerställa det krav på spårbarhet av farligt avfall som avfallsdirektivet ställer upp (jfr Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2018).
Avfallsdirektivet förutsätter ett elektroniskt avfallsregister
Genom direktivet om ändring av avfallsdirektivet har det införts en skyldighet för medlemsstaterna att inrätta ett elektroniskt register eller samordnade register över uppgifter om farligt avfall (artikel 35 i avfallsdirektivet). Ett sådant register ska vara infört senast den 5 juli 2020. Avsikten
med registret är att det ska kunna användas som ett verktyg för att uppfylla
direktivets krav på spårbarhet.
Vilka uppgifter ska behandlas i registret?
I avfallsdirektivet anges att de som behandlar avfall, producenter av farligt
avfall och verksamhetsutövare som yrkesmässigt samlar in eller transporterar farligt avfall eller agerar som handlare och mäklare av farligt avfall
ska föra ett register i tidsföljd (artikel 35 i avfallsdirektivet). Registret ska
omfatta uppgifter om avfallets mängd, typ och ursprung, samt mängden
produkter och material som är ett resultat av förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller andra återvinningsförfaranden. Registret
ska också i relevanta fall omfatta uppgifter om destination, insamlingsfrekvens, transportsätt och behandlingsmetod.

13.2

Avfallsregistret

Ett nytt avfallsregister bör inrättas
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I Sverige finns ännu inte något elektroniskt register för avfall som uppfyller kraven i avfallsdirektivet. Avsikten är dock att Naturvårdsverket ska
tillhandahålla en digital lösning för spårbarhet för farligt avfall som upp-

fyller avfallsdirektivets krav på elektroniskt register. Naturvårdsverket har Prop. 2019/20:156
i rapporten Rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik
och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall (dnr M2019/01642),
som lämnades till regeringen den 5 september 2019, lämnat förslag till hur
avfallsregistret skulle kunna regleras. Redovisningen nedan utgår från
Naturvårdsverkets förslag.
Naturvårdsverket föreslår i redovisningen att myndigheten ska inrätta ett
avfallsregister som ska innehålla en stor mängd samlad information innefattande uppgifter om farligt avfall och behandling av icke-farligt avfall.
Registret kommer även att innehålla uppgifter om enskilda verksamhetsutövare som hanterar sådant avfall. På sikt är tanken att registret även ska
innehålla uppgifter om annat avfall. Naturvårdsverkets förslag syftar till
att Sverige ska uppfylla avfallsdirektivets krav på ett elektroniskt register.
Vilka verksamhetsutövare kommer omfattas av skyldigheten att lämna
information i registret?
Enligt Naturvårdsverkets förslag ska skyldigheten att lämna uppgifter i
avfallsregistret omfatta de som producerar och i övrigt hanterar farligt avfall samt de som i yrkesmässig verksamhet behandlar icke-farligt avfall.
Skyldigheten att lämna uppgifter i avfallsregistret enligt Naturvårdsverkets förslag omfattar cirka en miljon verksamheter. De flesta av dessa
verksamheter är producenter av farligt avfall. Termen avfallsproducent är
avsedd att tolkas brett. En avfallsproducent kan exempelvis vara en liten
butik som byter lysrör i lokalen och behöver göra sig av med de kasserade
lysrören. Ett annat exempel på en avfallsproducent är exempelvis ett
oljeraffinaderi som producerar farligt avfall som består av oljehaltiga
syror. Rapporteringsskyldigheten kommer att omfatta de som samlar in
eller transporterar farligt avfall. Även statliga myndigheter som producerar
eller på annat sätt hanterar farligt avfall eller behandlar icke-farligt avfall
kommer att omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter.
Vilka myndigheter ska använda uppgifterna i avfallsregistret?
Uppgifterna i avfallsregistret ska i första hand användas av de lokala och
regionala myndigheter som bedriver tillsyn över hanteringen av farligt avfall. Tillsyn över de verksamheter som hanterar farligt avfall bedrivs i
första hand av kommunerna, men viss tillsyn utövas även av länsstyrelserna. Uppgifterna i avfallsregistret ska också användas av Naturvårdsverket för framtagande av statistik och rapportering till EU. Naturvårdsverket
är också tillsynsmyndighet för gränsöverskridande transporter och vissa producentansvar. Sammantaget ska uppgifterna användas av över 300 myndigheter.
Vilken information ska lämnas till avfallsregistret?
Den information som ska lämnas till avfallsregistret är i huvudsak information om farligt avfall, inklusive hur avfallet hanteras och av vem.
Frågan är då vad som avses med farligt avfall. För att kunna skilja på
olika typer av avfall finns det i bilaga 4 till avfallsförordningen en förteckning över de olika avfallstyperna. Den detaljerade avfallskatalogen
används för statistik och för att skilja ut vad som är farligt avfall. Avfallsförteckningen baserar sig på kommissionens beslut 2000/532/EG, som
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uppdateras efter nya beslut från kommissionen. Farligt avfall är farligt därför att det har farliga egenskaper som t.ex. att avfallet är explosivt, oxiderande, brandfarligt, irriterande, frätande eller smittförande (jfr bilaga 3 till
avfallsdirektivet).
Vissa typer av farligt avfall undantas från avfallsdirektivets tillämpningsområde. Detta gäller exempelvis radioaktivt avfall och utrangerade
explosiva varor. Uppgifter om sådant avfall ska inte lämnas till avfallsregistret.
Vissa uppgifter kommer inte att lämnas till avfallsregistret
Vissa typer av särskilt känsliga uppgifter kommer emellertid inte att lämnas elektroniskt till avfallsregistret.
Uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska inte behandlas i avfallsregistret. Uppgifter som rör
verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret ska inte
heller lämnas i avfallsregistret. Bestämmelser om undantag från rapporteringsskyldigheten kommer att finnas i förordning och myndighetsföreskrifter.

13.3

Nya metoder ska användas för hantering av
information om avfall

Uppgifterna blir allmänna handlingar
Naturvårdsverkets förslag innebär en stor förändring i hur information om
avfall ska lämnas, hanteras och förvaras. En mängd uppgifter som i dag
inte finns hos tillsynsmyndigheterna kommer att samlas in och hanteras av
olika myndigheter.
En stor del av de uppgifter som föreslås hanteras i avfallsregistret finns
i dag hos verksamhetsutövarna eller hos olika tillsynsmyndigheter. De
aktörer som kommer att omfattas av kravet på att lämna uppgifter till det
elektroniska registret är i dag enligt avfallsförordningen skyldiga att föra
anteckningar med uppgifter som i huvudsak motsvarar de uppgifter som
ska rapporteras in i det elektroniska registret (54–59 §§). I dag är den som
har fört anteckningar skyldig att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att ta
del av innehållet i anteckningarna först om myndigheten begär det (59 §
avfallsförordningen).
De uppgifter som i dag finns antecknade kommer att lämnas av verksamhetsutövarna till avfallsregistret. Det innebär att en mängd uppgifter
kommer att samlas in som tidigare inte funnits hos myndigheterna. Dessa
uppgifter kommer att vara allmänna handlingar.
Myndigheterna kommer att få kännedom om fler verksamhetsutövare
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Majoriteten av producenterna av farligt avfall är varken tillstånds- eller
anmälningspliktiga verksamheter och tillsynsmyndigheterna har därför
inte samlad information om vilka dessa verksamhetsutövare är.
De verksamhetsutövare som behandlar farligt avfall bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförord-

ningen. Den som är handlare eller mäklare av farligt avfall bedriver verk- Prop. 2019/20:156
samhet som är anmälningspliktig enligt avfallsförordningen. Tillsynsmyndigheten har därför information om vilka dessa verksamhetsutövare är och
om deras verksamhet. Även de flesta transportörer av farligt avfall är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt avfallsförordningen och uppgifter
om dessa verksamheter finns därför också hos tillsynsmyndigheten.
Enligt Naturvårdsverkets förslag ska uppgifter om verksamhetsutövare
och transporter lämnas till avfallsregistret. Detta är till stor del information
som inte tidigare funnits hos myndigheterna. Dessa uppgifter kommer att
vara allmänna handlingar.
Hos vilka myndigheter kommer uppgifterna att förvaras?
Uppgifterna i avfallsregistret ska enligt Naturvårdsverkets förslag förvaras
hos Naturvårdsverket som ska upprätta och tillhandahålla en digital lösning och föra avfallsregistret. Tillsynsmyndigheterna kommer att hämta
uppgifter ur avfallsregistret. Detta innebär att vissa uppgifter kommer att
förvaras även hos dessa myndigheter. Uppgifterna kan även komma att
förvaras hos vissa andra myndigheter som behöver tillgång till uppgifterna
för sin verksamhet. Bestämmelserna om rätten att ta del av allmänna handlingar i 2 kap. tryckfrihetsförordningen är därmed tillämpliga. Frågan är
då vilka sekretessbestämmelser som kan aktualiseras hos de olika myndigheter som hanterar uppgifterna.

13.4

Tillämpliga sekretessbestämmelser

En del av de uppgifter som i dag hanteras av tillsynsmyndigheterna och
Naturvårdsverket är sekretessreglerade. Vissa av de tillkommande uppgifter som enligt Naturvårdsverkets förslag ska hanteras i avfallsregistret
skulle också kunna omfattas av gällande sekretessbestämmelser. Nedan
redogörs för vilka bestämmelser om sekretess som är tillämpliga.
Försvarssekretess
Vissa uppgifter om farligt avfall omfattas av försvarssekretess (15 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen). Sekretess gäller för uppgift som rör
verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan
antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets
säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen. Försvarssekretessen gäller hos alla
myndigheter.
Även uppgifter som var för sig inte omfattas av sekretess kan på en
aggregerad nivå omfattas av försvarssekretess.
Sekretess för vissa uppgifter om farligt gods
Farligt avfall är ofta farligt gods. Farligt gods som transporteras omfattas
av lagen (2006:263) om farligt gods. I offentlighets- och sekretesslagen
finns en bestämmelse om sekretess för skyddsåtgärder för transport av farligt gods. Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upp-
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lysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet
med åtgärden motverkas om uppgiften röjs (18 kap. 8 § 6).
Förundersökningssekretess
Uppgifter ur avfallsregistret kan också komma att användas i ärenden som
rör utredning av brott. Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av
tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,
om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs (18 kap.
1 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen).
Formuleringen "uppgift som hänför sig till" innebär att sekretessen följer
med uppgiften även om den överlämnas till en annan myndighet. Sekretessen gäller också i annan verksamhet hos en myndighet som biträder
bland annat åklagar- eller polismyndighet med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott (18 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen). Till
följd av den bestämmelsen kan sekretess upprätthållas för t.ex. en myndighets utredning till grund för en åtalsanmälan enligt miljöbalken (26 kap. 2 §).
Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden som
förekommer i bland annat en förundersökning eller i övrigt i brottsförebyggande eller brottsbekämpande verksamhet hos bland annat polis eller
åklagare omfattas av sekretess (35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Sekretess enligt denna bestämmelse gäller som huvudregel om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. När en åklagare väcker åtal i domstol upphör i regel sekretessen för det utredningsmaterial som ingår i förundersökningsprotokollet (se prop. 2010/11:116 s. 86).
Statistiksekretess
Sekretess gäller i Naturvårdsverkets statistikverksamhet. Sekretess gäller
i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av
statistik för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen). Med särskild verksamhet avses verksamhet som är skild från annan verksamhet hos myndigheten. Utmärkande är att verksamheten är organiserad som en egen enhet
eller liknande (prop. 1979/80:2 del A s. 263). Vid bedömningen av frågan
om en särskild verksamhet avser framställning av statistik måste en helhetsbedömning göras av verksamheten. Om den särskilda verksamhetens
huvudsakliga syfte är att framställa statistik är bestämmelserna om statistiksekretess tillämpliga.
Tillsynssekretess
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När det gäller uppgifter om avfall som enligt Naturvårdsverkets förslag
ska rapporteras in till avfallsregistret kan tillsynssekretess aktualiseras hos
länsstyrelserna och i vissa fall även hos Naturvårdsverket och kommunerna för uppgift om affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den
enskilde lider skada om uppgift röjs (30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen jämte 9 § offentlighets- och sekretessförordningen [2009:641]
och punkt 40 i bilagan till förordningen och 30 kap. 27 § offentlighets- och
sekretesslagen). Bestämmelserna är utformade med ett rakt skaderekvisit,

vilket innebär en presumtion för offentlighet. Sekretessen kan bara tilläm- Prop. 2019/20:156
pas av den myndighet i vars tillsyns- eller prövningsverksamhet uppgifterna förekommer (30 kap. 23 och 27 §§ offentlighets- och sekretesslagen).
En begränsad del av uppgifter om farligt avfall omfattas av sekretess
Sammanfattningsvis gäller sekretess i begränsad omfattning hos de myndigheter som i dag hanterar uppgifter om farligt avfall och för uppgifter
som rör de verksamhetsutövare som hanterar avfall. Mot bakgrund av att
en stor mängd nya uppgifter ska samlas in bör det övervägas om det finns
behov av nya sekretessbestämmelser.

13.5

En ny sekretessbestämmelse till skydd för
intresset att förebygga brott

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla för uppgifter som hänför sig
till avfallsregistret, om det kan antas att farligt avfall kan komma till
brottslig användning om uppgiften röjs.
För uppgifter i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tio år.
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inget att invända mot
förslaget. Kristinehamns kommun anser att bestämmelsen bör utformas på
sådant sätt att sekretess ska gälla även för uppgifter som hänför sig till
avfallsregistret om det kan antas att information om farligt avfall kan
komma till brottslig användning.
Skälen för regeringens förslag
Det finns behov av en ny sekretessbestämmelse
Enligt Naturvårdsverkets förslag ska en stor mängd uppgifter om farligt
avfall och om verksamhetsutövare som producerar och på annat sätt hanterar sådant avfall samlas in och förvaras elektroniskt hos Naturvårdsverket. Detta betyder att en stor mängd uppgifter kommer att bli allmänna
handlingar som tidigare inte varit det. Endast en begränsad del av de uppgifter som är avsedda att behandlas i avfallsregistret omfattas av befintlig
sekretessreglering.
Uppgifter om farligt avfall kan vara intressanta för personer som vill
förbereda eller begå antagonistiska handlingar med farligt avfall och använda farligt avfall för olika brottsliga ändamål, såsom terroristhandlingar
eller miljöförstöring. Det kan t.ex. röra sig om avfall med explosiva eller
smittförande egenskaper. Med information om exempelvis transporter av
farligt avfall kan den som har för avsikt att begå terrorattentat få förmåga
att orsaka synnerligen allvarliga skador på både liv och egendom. Vissa
uppgifter i registret skulle också kunna komma att användas av främmande
makt för att kartlägga typen, mängden och lokaliseringen av det farliga
avfallet. Det kan också röra sig om en kartläggning av en stor mängd aggregerade uppgifter som sammantaget visar hur farligt avfall hanteras i Sverige. Intresse för denna typ av uppgifter kan finnas även om de inte direkt
rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förbe-
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redelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret och därför
inte omfattas av försvarssekretess.
Majoriteten av de uppgifter som kommer att hanteras i avfallsregistret
är dock inte sådana att de kan leda till att farligt avfall kan komma till
brottslig användning. För de flesta uppgifter finns därmed inte något behov
av sekretess. Skyddsintresset för sådana uppgifter som hanteras i avfallsregistret och som kan komma till brottslig användning är dock högt med
beaktande av den skada som typiskt sätt kan uppkomma vid aktuella brott.
Frågor om avfall berör alla medborgare och verksamheter i Sverige och
det föreligger generellt ett stort insynsintresse för frågor om miljö. Allmänheten har därför ett intresse av att få tillgång till information som rör
avfall och avfallshantering.
Allmänheten har redan i dag möjlighet att få insyn i de verksamheter
som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt. Tillstånden och övriga
handlingar som rör en myndighets handläggning av tillstånds- och anmälningspliktiga åtgärder är allmänna handlingar och omfattas som huvudregel inte av sekretess.
Naturvårdsverket är statistikmyndighet för avfall och publicerar löpande
statistik om avfallsgenerering samt behandling. Denna statistik är allmänt
tillgänglig.
Det kan därmed konstateras att befintlig reglering ger allmänheten tillgång till den information där störst insynsintresse finns. Detta intresse
kommer vara tillgodosett även om en sekretessreglering rörande vissa uppgifter i avfallsregistret införs. Intresset av att förebygga brott genom ett
sekretesskydd för uppgifter som hänför sig till farligt avfall måste generellt
anses väga mycket tungt. Vid en intresseavvägning mellan sekretess- och
insynsintresset väger skälen för sekretess betydligt tyngre än intresset av
insyn. Den sekretess som följer av befintlig sekretessreglering är inte tillräcklig för att skydda dessa uppgifter. Genom förslaget att införa ett avfallsregister blir en stor mängd uppgifter allmänna handlingar som tidigare
inte varit det. Det är därför nödvändigt att utvidga sekretesskyddet genom
att införa en regel om sekretess för uppgifter som hänför sig till avfallsregistret trots att det innebär att sekretess införs på ett område där sekretess
tidigare inte har gällt.
En sådan bestämmelse bör placeras i 18 kap. offentlighets- och sekretesslagen.
Sekretessens föremål, räckvidd och styrka
Sekretessen bör skydda vissa av de uppgifter som lämnas till avfallsregistret av verksamhetsutövarna. De uppgifter som behöver kunna sekretessbeläggas är uppgifter som kan ge information om farligt avfall som kan
användas i brottslig verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om uppgifter
om vissa särskilt farliga material som kan användas för produktion av
sprängämnesprekursorer. Andra uppgifter som bör kunna skyddas kan
exempelvis röra vissa pågående avfallstransporter av vissa avfallstyper,
transportvägar, frekvensen av transporter, och information om hur länge
ett farligt avfall finns på en viss behandlingsanläggning. Eftersom sekretessen bör skydda inte bara uppgifter om det farliga avfallet, utan även
andra uppgifter som kan medföra att obehöriga kan komma över det farliga

72

avfallet, bör sekretess kunna gälla inte bara för uppgift om farligt avfall Prop. 2019/20:156
utan för alla uppgifter i avfallsregistret.
Kristinehamns kommun anser att bestämmelsen bör utvidgas så att även
information som kan komma till brottslig användning omfattas. Regeringen konstaterar att det är svårt att förutse en situation där informationen om
det farliga avfallet i sig kan komma till brottslig användning. Det saknas
därför skäl att utvidga bestämmelsen på det sätt som Kristinehamns
kommun föreslår.
Verksamhetsutövarna kommer att vara skyldiga att lämna uppgifter till
avfallsregistret. De flesta uppgifter som lämnas i avfallsregistret är inte
sådana att de kan användas för brottslig verksamhet. Intresset av insyn för
dessa uppgifter är som anges ovan starkt. Sekretessbestämmelser till skydd
för det allmännas verksamhet utformas typiskt sett med raka skaderekvisit,
dvs. presumtionen är att sådana uppgifter är offentliga. Regeringen anser
att vid en avvägning mellan intresset av insyn och intresset av skyddet för
det allmänna ska skaderekvisitet utformas som ett rakt skaderekvisit, dvs.
en presumtion för att uppgifterna är offentliga.
Enligt förslaget kommer tillsynsmyndigheterna att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Det finns dock även ett antal andra myndigheter
som exempelvis Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket
och Kustbevakningen som behöver kunna använda uppgifterna i avfallsregistret i sin verksamhet. Uppgifterna kommer att vara lika skyddsvärda
när de förekommer i dessa verksamheter som hos Naturvårdsverket. Det
finns inga primära sekretessbestämmelser för uppgifterna hos dessa myndigheter. Någon bestämmelse om överföring av sekretess är inte heller
tillämplig. Den nya sekretessbestämmelsen bör därför konstrueras så att
den gäller ”för uppgift som hänför sig till” nu aktuell verksamhet hos
Naturvårdsverket. En sådan lydelse innebär att sekretessen följer med uppgiften när den lämnas vidare till en annan myndighet (jfr prop. 1979/80:2
del A s. 138 och 148 och RÅ 2002 ref. 103). Bestämmelsen utgör därmed
en primär sekretessbestämmelse hos alla de myndigheter som har uppgiften.
Sekretess bör inte gälla längre än tio år
Hur lång tid uppgifter i allmänna handlingar ska skyddas av sekretess
varierar beroende på vilket skyddsintresse som har föranlett sekretessen.
Den föreslagna sekretessbestämmelsen gäller till skydd för allmänna intressen. För flertalet av de uppgifter som förekommer i avfallsregistret
saknas skäl för en lång sekretesstid. Det rör exempelvis uppgifter om hur
det farliga avfallet transporterats, med vilken frekvens avfallet transporteras och vilken typ av avfall det rör sig om. Med hänsyn till att en begränsning av offentligheten inte bör gälla längre än nödvändigt bör en sekretesstid om högst tio år vara tillräcklig för att uppnå syftet med sekretessbestämmelsen. En sekretessprövning inom dessa tio år kan mycket väl resultera i bedömningen att uppgifter kan lämnas ut. Sekretesstidens längd är
en bortre gräns, efter vilken uppgifterna alltid kan lämnas ut.
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13.6

En ny sekretessbestämmelse till skydd för en
enskilds affärs- eller driftförhållanden

Regeringens förslag: Sekretess ska gälla i en verksamhet som avser
förande av eller uttag ur avfallsregistret för uppgift om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider
skada om uppgiften röjs.
För uppgifter i en allmän handling ska sekretessen gälla i högst tjugo år.
Promemorians förslag överensstämmer i allt väsentligt med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inget att invända mot
förslaget. Kammarrätten i Sundsvall påpekar att det i offentlighets- och
sekretesslagen finns ett antal bestämmelser om sekretess i verksamheter
som avser förande av register. Dessa bestämmelser innehåller konsekvent
formuleringen ”förande av eller uttag ur” aktuellt register. Kammarrätten
förespråkar därför att den nya bestämmelsen utformas i linje med motsvarande befintliga bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, dvs. att
ordet och byts ut mot eller.
Skälen för regeringens förslag
Det finns behov av en ny sekretessbestämmelse
Enligt Naturvårdsverkets förslag kommer en stor mängd uppgifter om
verksamhetsutövare som hanterar avfall att samlas elektroniskt hos Naturvårdsverket. Dessa uppgifter rör till viss del uppgifter om en enskilds
affärs- eller driftförhållanden. Det kan t.ex. handla om uppgifter om vilka
transportörer en avfallsproducent har avtal med eller uppgifter om vilken
mängd avfall en verksamhet producerar.
Hos de operativa tillsynsmyndigheterna omfattas dessa uppgifter av tillsynssekretessen. Hos tillsynsmyndigheterna aktualiseras tillsynssekretess
bland annat för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden
(30 kap. 23 § jämte 9 § offentlighets- och sekretessförordningen och punkt
40 i bilagan till denna förordning, samt 30 kap. 27 § offentlighets- och
sekretesslagen). I Naturvårdsverkets verksamhet för hantering av avfallsregistret och rapportering till EU saknas dock bestämmelser om sekretess
till skydd för enskild. Det finns därför ett behov av en ny sekretessbestämmelse om skydd för uppgift om verksamhetsutövares affärs- eller driftförhållanden för de uppgifter som lämnas till avfallsregistret. På detta sätt kan
motsvarande sekretesskydd uppnås hos den myndighet som för avfallsregistret som hos de tillsynsmyndigheter som bedriver den operativa tillsynen.
Bestämmelsen bör placeras i 31 kap. offentlighets- och sekretesslagen.
Sekretessens föremål, räckvidd och styrka
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Ett flertal av de uppgifter som verksamhetsutövarna ska lämna till avfallsregistret omfattas av uttrycket affärs- eller driftförhållande enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Som Kammarrätten i Sundsvall påpekar bör bestämmelsen utformas på
samma sätt som liknande bestämmelser om register i offentlighets- och
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förande av eller uttag ur avfallsregistret. Naturvårdsverket kommer att föra
avfallsregistret och sekretess kommer därmed att gälla i myndighetens
verksamhet.
Vid bedömningen av vilket skaderekvisit som bör gälla måste en lämplig
avvägning göras mellan å ena sidan de enskilda personernas intresse av att
få ett skydd för uppgifter om sina affärs- och driftförhållanden, och å andra
sidan intresset av att tillgodose behovet av insyn och kontroll av myndigheternas handlande. Uppgifter om hantering av farligt avfall är av den
karaktären att intresset av insyn i ärendena många gånger är framträdande.
En avvägning mellan sekretessintresset och intresset av insyn i myndighetens verksamhet innebär att sekretessbestämmelsen ska innehålla ett
rakt skaderekvisit, dvs. en presumtion för att uppgifterna är offentliga.
Sekretesstid
Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller som huvudregel en sekretesstid om maximalt tjugo år för ekonomiska förhållanden. Det saknas
generellt skäl för en länge sekretesstid.
Den föreslagna bestämmelsen kommer att träffa uppgifter om enskildas
affärs- eller driftförhållanden. En sekretesstid om tjugo år är väl anpassad
med hänsyn till vilka uppgifter sekretessen är avsedd att skydda. För uppgift i en allmän handling bör sekretessen därmed gälla i högst tjugo år.
Detta motsvarar också den tid för vilken sekretess gäller för uppgifter om
enskildas affärs- eller driftförhållande enligt bestämmelserna om tillsynssekretess (30 kap. 23 och 27 §§ offentlighets- och sekretesslagen).
Behov av sekretessbrytande bestämmelser
Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om
uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning (10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen). På motsvarande sätt krävs en särskild föreskrift
i lag eller förordning för att en uppgift för vilken sekretess gäller enligt
offentlighets- och sekretesslagen ska få röjas för en utländsk myndighet
eller en mellanfolklig organisation (8 kap. 3 § 1 offentlighets- och sekretesslagen). Naturvårdsverket och andra tillsynsmyndigheter kommer att
behöva lämna vissa uppgifter till de myndigheter som bedriver tillsyn över
verksamhetsutövarna och till kommissionen vid rapportering enligt
avfallsdirektivet. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet kan införas på
förordningsnivå.

13.7

Sekretessen efter att en uppgift lämnas till en
annan myndighet

Om en sekretessreglerad uppgift lämnas från en myndighet till en annan
gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten antingen
om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse, som är tillämplig
hos den mottagande myndigheten, eller om sekretess följer av en bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet
har elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet (7 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen).
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Sekretess till skydd för intresset att förebygga brott
Den bestämmelse som föreslås i avsnitt 13.5 innebär att sekretess gäller
för uppgift som hänför sig till avfallsregistret, om det kan antas att farligt
avfall kan komma till brottslig användning om uppgiften röjs. Detta
betyder att sekretessen följer med vid ett uppgiftslämnande till en annan
mottagande myndighet.
Sekretess till skydd för enskilds affärs- eller driftförhållanden
Den bestämmelse som föreslås i avsnitt 13.6 innebär att sekretess gäller
för förande av eller uttag ur avfallsregistret. Sekretessen gäller i verksamhet hos den myndighet som för avfallsregistret, vilket föreslås bli Naturvårdsverket. De tillsynsmyndigheter som bedriver tillsyn i fråga om avfall
föreslås få del av uppgifterna. I och med att dessa kommer ta del av uppgifterna i verksamhet som avser tillsyn blir den föreslagna sekretessbestämmelsen till skydd för enskildas affärs- eller driftförhållanden tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten (11 kap. 1 §
offentlighets- och sekretesslagen).
Hos tillsynsmyndigheterna kan också primära bestämmelser om tillsynssekretess aktualiseras för uppgift om bland annat en enskilds affärseller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om
uppgiften röjs (30 kap. 23 § jämte 9 § offentlighets- och sekretessförordningen och punkt 40 i bilagan till denna förordning, samt 30 kap. 27 §
offentlighets- och sekretesslagen). När dessa bestämmelser är tillämpliga
på en uppgift ska 11 kap. 1 § offentlighets och sekretesslagen inte tillämpas (se 11 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen).
Även hos vissa andra myndigheter kan uppgifterna också komma att
omfattas av befintliga sekretessbestämmelser som gäller hos den mottagande myndigheten. Ett exempel på detta är förundersökningssekretess.

13.8

Sekretess inom Naturvårdsverket

Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter och om uppgiftslämnande och överföring av sekretess till andra myndigheter gäller också
mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta
som självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen).
Uppgifterna i avfallregistret kommer att hanteras av Naturvårdsverket
för rapportering till kommissionen av avfallsstatistik. Rapporteringen
sköts inte av en självständig verksamhetsgren. Något behov av sekretessbrytande bestämmelser inom myndigheten finns därmed inte.

13.9
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Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

Att en uppgift omfattas av sekretess innebär att uppgiften skyddas av såväl
handlingssekretess som tystnadsplikt. Den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen (1 kap. 7 §) och yttrandefrihetsgrundlagen (1 kap. 10 §) har som huvudregel företräde framför tystnadsplikten. I vissa fall har dock bestämmelser om tystnadsplikt

företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Vissa av Prop. 2019/20:156
dessa situationer är reglerade direkt i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I andra fall regleras detta i offentlighets- och sekretesslagen.
De sekretessbestämmelser som föreslås ovan är försedda med raka
skaderekvisit, dvs. det gäller en presumtion för att uppgifterna är offentliga. Sekretessen omfattar uppgifter som används av tillsynsmyndigheterna vid myndighetsutövning. Dessa två omständigheter talar starkt för att
den tystnadsplikt som följer av bestämmelsen inte bör ha företräde framför
rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (jfr prop. 1979/80:2 Del A
s. 111 f.). Någon begränsning av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter bör därför inte införas i detta fall.

14

Ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 augusti
2020. I fråga om återvinning och bortskaffande av bygg- och rivningsavfall ska 15 kap. 20 § första stycket i den äldre lydelsen gälla till och
med utgången av 2022.
Promemorians förslag överensstämmer inte med regeringens förslag. I
promemorian föreslås att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2020.
Promemorian innehåller inte något förslag till övergångsbestämmelser.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser har inget att invända mot
förslaget. Aneby kommun är i grunden positiv till att varje kommun ges
ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i yrkesmässig
verksamhet men ser vissa svårigheter med utmaningar med kapaciteten på
återvinningscentralen. Det innebär även att återvinningscentraler kommer
att behöva ta emot farligt bygg- och rivningsavfall. Detta kan innebära att
tillstånd krävs enligt miljöprövningsförordningen. Det är en process som
kan ta lång tid och innebära betydande kostnader för en liten kommun.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anser att mot bakgrund av de
krav som ställs på sorteringen kan hanteringen av bygg- och rivningsavfall
förutses bli mer utrymmeskrävande. Det kan ta tid innan ändringar och
utvidgningar kan utföras.
Skälen för förslaget: De författningsförslag i denna proposition som
syftar till att genomföra de ändringar som görs genom ändringsdirektiven
avser endast sådana bestämmelser som ska vara genomförda av medlemsstaterna senast den 5 juli 2020. De bör träda i kraft i så nära anslutning till
den tidpunkten som möjligt. Regeringen bedömer att lagändringarna bör
träda i kraft den 1 augusti 2020.
Mot bakgrund av de synpunkter som SKR och Aneby kommun framfört
bedömer regeringen att det behövs en övergångsbestämmelse för kommunens hantering av bygg- och rivningsavfall. Som påpekas i avsnitt 6.5 är
det i dag otydligt vem som ansvarar för vilket bygg- och rivningsavfall och
kommunerna har gjort olika tolkningar. Förtydligandet av ansvar för hanteringen av bygg- och rivningsavfallet görs inte för att genomföra krav i
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något direktiv. Det finns därför skäl och möjlighet att ge kommunerna tid
att anpassa sig efter den nya regleringen. Det bör därför införas en övergångsbestämmelse som innebär att 15 kap. 20 § första stycket i den äldre
lydelsen ska gälla i fråga om återvinning och bortskaffande av bygg- och
rivningsavfall till och med utgången av 2022. Fram till denna tidpunkt bör
den nuvarande bestämmelsen om kommunens ansvar för hushållsavfall
tillämpas för sådant avfall.
Några särskilda övergångsbestämmelser till ändringen i 29 kap. miljöbalken behövs inte. Av lagen (1964:163) om införande av brottsbalken
följer att de nya bestämmelserna inte får tillämpas på ett sådant sätt att de
ger retroaktiv verkan till den tilltalades nackdel (5 §).

15

Förslagens konsekvenser

I detta avsnitt analyseras och beskrivs effekter för samhällets olika aktörer
av förslagen i propositionen. Avsnittet är strukturerat med beaktande av 6
och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Det finns vissa svårigheter med att ange aggregerade kostnader, bland
annat på grund av att det saknas statistik på flera berörda områden. Konsekvenserna uttrycks därför i vissa fall i mer kvalitativa termer. Ett antal
av förslagen är vidare inte omnämnda i avsnittet eftersom regeringen bedömer att förslagens effekter är av mindre omfattning och att föreliggande
material ändå ger möjlighet att förutse effekter av förslagen på ett tillfredsställande sätt.
Flertalet remissinstanser har inte fört fram några synpunkter på konsekvenserna av promemorians förslag.
Regelrådet har inte haft möjlighet att detaljgranska varje delförslag eller
bedöma huruvida alla effekter konsekvensutretts, men konstaterar att
förslagsställarna synes ha gjort en gedigen utredning och redovisning av
flertalet relevanta aspekter trots komplexiteten i regelverken. Det förekommer vissa brister kopplade till beskrivningen av alternativa lösningar
och överensstämmelsen med EU-rätten. Andra brister rör avsaknaden av
redovisning av berörda företags storlek och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning. I flera delar håller dock konsekvensutredningarna en mycket hög kvalitet. Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.
Avesta kommun och Norbergs kommun anser att promemorian tar upp
konsekvenser av genomförande på ett tydligt sätt. Degerfors kommun
anser att konsekvenserna är väl belysta. Näringslivets Regelnämnd anser
att konsekvensutredningen i den remitterade promemorian inte uppfyller
de krav på analys som bör ställas i samband med genomförande av EUlagstiftning. Bland annat saknar nämnden en jämförelse med hur övriga
nordiska länder och andra EU-medlemsstater planerar att genomföra EUlagstiftningen för att erhålla eventuella alternativa lösningar som kan vara
mer kostnadseffektiva och för att se till att det svenska genomförandet inte
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utländska konkurrenter.

15.1

Beskrivning av problemet och vad regleringen
avser att uppnå

Bakgrunden till förslagen i propositionen är den ändring av sex direktiv på
avfallsområdet som trädde i kraft i juli 2018. Förändringarna i direktiven
syftar bland annat till
 att främja övergången till en cirkulär ekonomi,
 ett fullständigt genomförande av avfallshierarkin i samtliga medlemsstater,
 en minskning av genererade avfallsmängder totalt och per capita,
 säkerställande av återvinning av hög kvalitet och användningen av avfall som en betydande och tillförlitlig källa av råvaror för unionen.
Exempelvis utnyttjas endast en begränsad del av det kommunala avfallet
som genereras i EU genom förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning. Resten av det kommunala avfallet deponeras eller omhändertas genom förbränning. EU går i nuläget miste om stora möjligheter till
ökad resurseffektivitet och en mer cirkulär ekonomi. Det råder vidare stora
skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller avfallshantering och flera
bestämmelser i de reviderade direktiven syftar till att komma till rätta med
dessa skillnader.

15.2

Alternativa lösningar och vilka effekterna blir
om någon reglering inte kommer till stånd

Regler med ursprung i EU-direktiv innebär ett begränsat nationellt handlingsutrymme. Alla bestämmelser måste genomföras i nationell rätt inom
den tidsram som anges i direktivet. Genomförandet kontrolleras av kommissionen. Ett försenat eller bristfälligt genomförande av EU-lagstiftning
innebär att ett överträdelseärende initieras av kommissionen som ytterst
kan resultera i en straffavgift som utgörs av ett standardbelopp för att bestraffa själva överträdelsen och ett löpande vite tills bristerna åtgärdats.
I Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning anges att nya
regler som följer av överordnade bestämmelser, exempelvis direktiv från
EU, kan motivera en i vissa delar begränsad konsekvensutredning på
grund av begränsat nationellt handlingsutrymme. För förslag i propositionen där regeringen bedömer att handlingsutrymmet för att genomföra
direktivens bestämmelser är större, eller när förslag följer som en lämplig
men inte nödvändig konsekvens av direktiven, beskrivs möjliga alternativa
lösningar i propositionens huvuddel under rubriken ”skälen för förslaget”
för respektive förslag.
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15.3

Vilka berörs av regleringen?

Eftersom alla samhällets aktörer producerar avfall av något slag berörs mer
eller mindre samtliga medborgare och verksamheter direkt eller indirekt
av de bestämmelser som föreslås i propositionen. För några avfallsslag
föreslås mer omfattande regler och de aktörer som producerar eller hanterar dessa berörs följaktligen i större utsträckning.
Många förslag riktar sig mot de som yrkesmässigt hanterar avfall, dvs.
avfallssektorn, vilket gör att denna grupp berörs särskilt. Denna sektor
innefattar även kommunerna och kommunala avfallsbolag eftersom de är
centrala aktörer på den svenska avfallsmarknaden.

15.4

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser

I följande avsnitt är redovisningen strukturerad med utgångspunkt i de
olika aktörsgrupper som berörs av förslagen: hushåll, verksamheter, kommuner och statliga myndigheter.

Konsekvenser för hushåll
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Propositionen innehåller endast ett fåtal förslag som riktar sig direkt mot
hushåll. Några förslag riktar sig mot den som producerar avfall oavsett om
det rör sig om en privat aktör eller en verksamhet. Av dessa kan förslagen
om bygg- och rivningsavfall (avsnitten 6.5 och 8) lyftas fram eftersom
dessa kan förväntas få vissa konsekvenser för de hushåll som producerar
bygg- och rivningsavfall.
Förslaget om ansvar för bygg- och rivningsavfall (avsnitt 6.5) innebär
att det anges att kommunerna ska ansvara för avfall från bygg- och rivningsåtgärder som inte uppstår i en yrkesmässig verksamhet, vilket i
praktiken innebär bygg- och rivningsavfall som uppkommer när hushållen
genomför åtgärder för egen räkning utan att anlita ett företag. I den nuvarande regleringen framgår det inte i vilken utsträckning bygg- och rivningsavfall ingår i termen hushållsavfall och därmed omfattas av kommunens ansvar. Naturvårdsverket har i sin vägledning bedömt vad som
skulle kunna anses vara en gränsdragning för ansvaret för bygg- och rivningsavfall från hushåll. I praktiken kan hushåll i många kommuner lämna
mindre mängder bygg- och rivningsavfall vid kommunernas återvinningscentraler. När större mängder bygg- och rivningsavfall uppstår i ett hushåll, t.ex. vid mer omfattande renoveringar, anses avfallet vanligtvis inte
vara hushållsavfall och kommunen har därmed inte ansvar för insamling
och behandling av avfallet. I dessa fall finns det flera alternativ för den
som innehar avfallet. Ibland erbjuder kommunen en insamlingstjänst vid
fastigheten mot en särskild avgift. Ett annat alternativ är att hushållen
själva transporterar och mot en avgift lämnar avfallet direkt till kommunens avfallbehandlingsanläggning. Det förekommer också att hushåll med
bygg- och rivningsavfall blir hänvisade till privata avfallsentreprenörer.
Tolkningen av vilket bygg- och rivningsavfall som kommunerna har ansvar för varierar mellan olika kommuner, vilket har lett till att möjligheten
för enskilda hushåll att lämna avfall till kommunen varierar kraftigt. Genom de bestämmelser som föreslås i propositionen blir det kommunala
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hållanden kommer att råda för hushåll i olika kommuner. Det kommer
även fortsättningsvis att vara upp till kommunerna att avgöra hur kostnaden för hantering av avfallet ska finansieras, dvs. om det ska finansieras
genom allmän avfallstaxa riktad mot hela taxekollektivet eller genom
tilläggsavgift som betalas av den som utnyttjar tjänsten. Det är också upp
till kommunerna hur de erbjuder tjänster för borttransport av bygg- och
rivningsavfall från fastigheter och hur sådan insamling och sådana transporter ska organiseras och finansieras.
Förslagen om kontrollplan kan innebära vissa ökade kostnader och andra
konsekvenser för hushåll som producerar bygg- och rivningsavfall. Kostnaderna är liknande de som uppstår för verksamheter för samma förslag,
se avsnittet nedan om konsekvenser för verksamheter.

Konsekvenser för verksamheter
Aktörsgruppen företag och andra yrkesmässiga verksamheter är en stor
och heterogen grupp som berörs på olika sätt av förslagen i propositionen.
Detta avsnitt är därför uppdelad i två delar: verksamheter som producerar
avfall och verksamheter som hanterar avfall.
Verksamheter som producerar avfall
Regeringen bedömer att det framför allt är förslaget om uppgifter om
byggprodukter som kan återanvändas och avfall i kontrollplaner (avsnitt 8)
som kan få mer omfattande konsekvenser för verksamheter som producerar avfall.
Förslaget innebär en ändring i reglerna för kontrollplaner och tydliggör
kraven på byggherren att planera för säker hantering av farliga ämnen,
materialåtervinning och återanvändning. Även utan den föreslagna regleringen finns krav i miljöbalken på hur avfall ska förebyggas och hanteras,
dels genom resurs- och hushållningsprincipen i de allmänna hänsynsreglerna (2 kap. 5 §), dels genom avfallshierarkin (15 kap. 10 §). Förändringen i sak är därför huvudsakligen att det krävs en dokumentering av hur
redan gällande krav i miljöbalken ska uppfyllas.
Den information som enligt förslaget ska finnas med i kontrollplanerna
motsvarar i hög grad informationen i de material- och avfallshanteringsplaner som enligt bygg- och fastighetssektorns riktlinjer ska tas fram i alla
bygg- och rivningsprojekt. De branschnormerande texterna är bygg- och
fastighetssektorns överenskommelse om hur resurs- och avfallshanteringen ska gå till vid byggande och rivning. I riktlinjerna står det bland
annat att material- och avfallshanteringsplaner kan användas som underlag
till kontrollplanen (Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning,
Sveriges byggindustrier maj 2019).
Regeringen bedömer att det minst administrativt krävande alternativet
för berörda aktörer är att hantera de tillkommande kraven i en redan
etablerad process. Att låta byggherren ta fram en liknande plan enbart om
att förebygga och hantera avfall, frikopplat från systemet med kontrollplaner, bedöms vara mer administrativt betungande och innebära högre
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initiala och löpande kostnader eftersom en helt ny process i så fall skulle
behöva etableras utöver det som redan sker i dag.
Det finns en stor variation bland bygg- och rivningsåtgärder som kräver
kontrollplaner, allt från stora industriella exploateringar till byggande av
bullervallar eller fritidshus. Omfattningen av kontrollplanerna varierar i
motsvarande grad. De föreslagna ändringarna påverkar i teorin samtliga
kontrollplaner, vilket innebär cirka 100 000 kontrollplaner per år. I praktiken torde förslaget för en betydande mängd av dessa ärenden kunna genomföras med mycket små insatser eftersom de antalsmässigt vanligaste
ärendena utgörs av relativt sett mindre åtgärder. Om byggherren endast
genomför enstaka åtgärder, och därmed inte har erfarenhet av processen
sedan tidigare, skulle kravet kunna vara betungande även vid mindre åtgärder. I dessa fall bör den kontrollansvariga kunna bistå med relevant
kunskap och erfarenhet. Vid små åtgärder i en- eller tvåbostadshus krävs
inte att en kontrollansvarig anlitas. Avfallsmängderna och mängden byggprodukter som kan återanvändas vid de åtgärderna kan dock antas vara
små.
I mer omfattande projekt kan förslaget komma att innebära något större
konsekvenser, men om byggherren lever upp till dagens regler om förebyggande av avfall och avfallshantering i miljöbalken och branschriktlinjerna bör förslaget huvudsakligen innebära en ordnad dokumentation av
insatser som redan genomförs. Störst påverkan kan förslaget förväntas få
vid bygg- eller rivningsåtgärder där stora avfallsmängder produceras utan
ett systematiskt tänk för hantering av farliga ämnen, återanvändning och
återvinning. För dessa åtgärder är potentialen för minskat avfall och ökad
förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning som störst. Om
mängden avfall minskar kan pengar sparas. Enligt uppgifter från återvinningsbranschen visar erfarenheter från projekt i Storbritannien att åtgärder
för att förebygga avfall minskade produktionskostnaderna med motsvarande 0,2–0,8 procent vid nyproduktion. I dessa siffror är även kostnaderna
för att genomföra åtgärderna medräknade.
Det har inte varit möjligt att få fram uppgifter om den tid som byggherrar
i dag lägger ned på de punkter i bestämmelsen om kontrollplaner som
gäller avfall, men regeringen bedömer att punkterna utgör en mindre del
av det totala arbetet med kontrollplaner eftersom planernas tyngdpunkt
oftast kopplar till byggnadsverkens tekniska egenskaper.
Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för beslut om startbesked, när kontrollplanen fastställs. Förslaget kan medföra att avgiften ökar något eftersom mer information ska hanteras i planen.
Förutsättningarna för att minska mängden avfall och hantera det avfall
som produceras så att det i största möjliga mån kan förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas kan skilja sig åt mellan större projekt
jämfört med åtgärder som genomförs av små och medelstora företag. Vid
större bygg- och rivningsåtgärder anlitas ofta en avfallsentreprenör som
bistår i planering och hantering av avfallet under projektets gång. Med stöd
av en avfallsentreprenör kan projektet dra nytta av den kunskap och erfarenhet som entreprenören medför, vilket kan antas vara gynnsamt för att
förebygga avfall och avfallshanteringen. För mindre verksamheter som
själva hanterar det avfall som produceras kan förändringarna innebära att
tid behöver avsättas för att förstå de nya reglerna och hur den egna verksamheten behöver anpassas.

Verksamheter som hanterar avfall
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Verksamheter som bedriver transport, insamling eller behandling av avfall
påverkas på olika sätt av förslagen i propositionen. Det är ofta inte ändamålsenligt att skilja på en avfallsverksamhet i privat regi och en avfallsverksamhet som ägs eller drivs av t.ex. en kommun eftersom regelverket
generellt riktar sig till verksamheter som hanterar avfall oavsett driftsform.
Från systemet med tillstånd och anmälan för miljöfarlig verksamhet går
det att få en bild över antalet verksamheter inom avfallsområdet för vilkas
verksamhet det krävs tillstånd eller anmälan. Enligt tillgängliga data finns
det cirka 4 800 avfallsverksamheter varav 3 300 är anmälningspliktiga och
resterande 1 500 är tillståndspliktiga (Naturvårdsverkets redovisade
regeringsuppdrag Förstudie om förbättrad avfallsstatistik och spårbarhet
för farligt avfall, 2019-01-31). Av dessa verksamheter bedriver majoriteten avfallsbehandling, medan en mindre del bedriver någon form av insamling.
Verksamheter som behandlar avfall
Förslagen om när avfall upphör att vara avfall (avsnitt 5) innebär förtydliganden av i dag gällande regelverk. Förslaget förväntas inte leda till direkta kostnader för företagen. Tvärtom kan reglerna bidra till att minska administrativa kostnader eftersom dagens regelverk är mindre tydligt, vilket
kan medföra kostnader i termer av att analysera och tolka lagstiftning.
Det saknas i dag närmare kunskap om antalet verksamheter som genom
återvinning gör att avfall upphör att vara avfall. Baserat på data från miljörapporteringsportalen har det uppskattats att det finns cirka 1 100 tillstånds- eller anmälningspliktiga återvinningsverksamheter, varav cirka
850 bedriver tillståndspliktig återvinningsverksamhet (Naturvårdsverkets
skrivelse Kopplingar mellan avfalls- och kemikalielagstiftningen NV00433-15). Det faktiska antalet anläggningar med återvinningsverksamhet
där avfall upphör att vara avfall bedöms dock vara lägre än dessa 1 100 verksamheter, eftersom alla återvinningsverksamheter inte genomför alla steg
i återvinningsförfarandet så att avfall upphör att vara avfall.
Verksamheter som samlar in avfall
Genom förslaget om ansvar för bygg- och rivningsavfall från hushåll
(avsnitt 6.5) tydliggörs ansvaret för detta avfall. Eftersom omfattningen av
det bygg- och rivningsavfall som kommunerna i dag tar emot varierar har
det i vissa kommuner utvecklats en marknad där privata avfallsaktörer riktar sina tjänster mot hushållen. Genom förslaget i propositionen kommer
möjligheten för privata aktörer att ta emot bygg- och rivningsavfall från
hushåll att vara begränsad till de fall där hushållen anlitar en yrkesmässig
verksamhet och avfallet produceras i den yrkesmässiga verksamheten. De
avfallsaktörer som i dag erbjuder sådana tjänster direkt till hushåll kan
därför i viss utsträckning komma att påverkas negativt av regleringen. I de
flesta mer omfattande projekt anlitas dock en yrkesmässig verksamhet och
i dessa fall finns möjlighet för andra än kommunen att samla in och hantera
avfallet.
Det är vidare tänkbart att kommunerna vill använda de tjänster som vissa
avfallsentreprenörer erbjuder för att samla in bygg- och rivningsavfall från
hushållen och att samarbeten mellan kommunerna och privata aktörer
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därmed kommer att utvecklas. Ett sådant område är t.ex. användningen av
s.k. storsäckar som är vanligt förekommande för bygg- och rivningsavfall
både från hushåll och verksamheter.

Konsekvenser för kommuner
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Kommunerna är centrala aktörer på den svenska avfallsmarknaden och
påverkas således av förslagen i propositionen. I den mån kommunerna bedriver verksamheter inom avfallsområdet påverkas verksamheter på
samma sätt som privata verksamheter (se ovan). I detta avsnitt beskrivs
konsekvenser som påverkar kommunerna som myndigheter.
Den kommunala avfallshanteringen finansieras genom avfallstaxa som
kommunerna kan ta ut med stöd av reglerna för renhållningsavgift. Genom
förslaget i propositionen om renhållningsavgift (avsnitt 10) tydliggörs och
breddas förutsättningarna för vilka typer av åtgärder kommunerna kan
finansiera med avfallstaxa. Det blir tydligt att kostnaderna för nödvändig
infrastruktur och driften kan finansieras. Kommunen får även rätt att meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för åtgärder som kommunen
vidtar i syfte att informera om avfallsförebyggande åtgärder och åtgärder
som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av
återanvändbara produkter.
Förslaget om ansvar för bygg- och rivningsavfall (avsnitt 6.5) innebär
att kommunerna är ansvariga för bygg- och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet. Många kommuner tar redan i dag emot
bygg- och rivningsavfall från hushåll vid kommunernas återvinningscentraler, men i många kommuner finns en gräns för hur mycket bygg- och
rivningsavfall som hushåll får lämna eftersom avfall som uppstår vid större
åtgärder, t.ex. mer omfattande renoveringar, oftast inte räknas som hushållsavfall. Tolkningen av när kommunen är ansvarig för bygg- och rivningsavfall från hushåll varierar i nuläget mellan olika kommuner, vilket
innebär att det varierar kraftigt i vilken mån kommunerna tar emot byggoch rivningsavfall. En gräns som många kommuner i praktiken använder
för att bedöma när de är ansvariga för avfallet är om det är privatpersoner
som lämnar avfallet. I de flesta sådana fall är det avfall som lämnas av
privatpersoner inte producerat i en yrkesmässig verksamhet och avfallet
kan i dessa fall även fortsättningsvis lämnas till kommunen. Regeringen
bedömer att det är lämpligt att sätta gränsen för ansvaret vid avfall som
producerats i en yrkesmässig verksamhet utifrån skälet att det är relativt
enkelt att kontrollera eftersom företagsbilar ofta kan identifieras på återvinningscentralerna, även om vissa kommuner upplever att det ändå kan
vara problematiskt att avgöra detta i praktiken. Flera kommuner har därför
infört olika administrativa system för att hushållen ska kunna identifiera
sig vid besöken på återvinningscentralerna.
Det är upp till kommunerna att avgöra hur de tar betalt för mottagandet
av bygg- och rivningsavfall. Det är vanligt att kommunerna tar emot avfallet vid sina återvinningscentraler och låter kostnaderna finansieras via
den allmänna avfallstaxan från hela taxekollektivet. Det förekommer
också att endast en begränsad mängd bygg- och rivningsavfall får lämnas
utan extra kostnad, exempelvis genom ett högsta tillåtet antal besök på
stationen. Även fortsättningsvis kan kommunerna själva bestämma hur
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gift vid insamlingstillfället kopplas kostnaden till den som faktiskt utnyttjar tjänsten.
Det finns en risk att verksamheter kan försöka lämna sitt bygg- och rivningsavfall till kommunerna även om det producerats i en yrkesmässig
verksamhet. Den problematiken finns redan i dag och regeringen bedömer
att den inte påverkas negativt av den föreslagna regleringen. Kommunerna
har möjlighet och ett ansvar för att bedriva kontroll och tillsyn. Eftersom
förslaget tydliggör ansvaret för bygg- och rivningsavfall bör förutsättningarna för tillsynen bli bättre.
Många kommuner kommer att behöva se över och eventuellt göra justeringar i sin mottagnings- och behandlingskapacitet. Här kan förutsättningarna se olika ut, t.ex. beroende på om en kommun har tillgång till en avfallsbehandlingsanläggning eller inte. Aneby kommun konstaterar att
ökade mängder av bygg- och rivningsavfall medför utmaningar med kapaciteten på återvinningscentralen. Vidare förs fram att om bygg- och rivningsavfall som klassas som farligt avfall också ska kunna tas emot på
kommunernas återvinningscentraler kommer det att få som konsekvens att
återvinningscentraler som i dag är anmälningspliktiga kommer att behöva
söka tillstånd. Detta på grund av att mängden farligt avfall som lagras som
en del av insamling (mellanlagras) inte längre kan hållas under de mängder
som gäller för en C-verksamhet. Att gå från en anmälningspliktig till en
tillsynspliktig verksamhet är en process som kan ta lång tid och innebär
även betydande kostnader för en liten kommun. SKR anser mot bakgrund
av de krav som kan komma att ställas på sortering att hanteringen kan bli
mer utrymmeskrävande och svårare att organisera för vissa kommuner.
Även om praktiska förutsättningar finns, kan det ta viss tid innan ändringar
och utvidgningar kan genomföras. Regeringen föreslår därför en övergångsbestämmelse som syftar till att ge kommunerna tid att anpassa verksamheten efter de nya reglerna om bygg- och rivningsavfall (se avsnitt 14).
Eftersom gällande regler är otydliga och tillsynsarbetet mot hushållen
varit begränsat har det med största sannolikhet förekommit fall där privatpersoner har anlitat privata entreprenörer för att ta hand om bygg- och
rivningsavfall där kommunen egentligen varit ansvarig för att ta hand om
avfallet. En kommun kan behöva erbjuda sina invånare en motsvarande
tjänst i syfte att underlätta för hushållen att lämna bygg- och rivningsavfall.
Förslaget om uppgifter om avfall i kontrollplaner (avsnitt 8) innebär
ändringar i reglerna om kontrollplaner. Det är byggnadsnämnden och dess
förvaltning vid en kommun som är ansvarig för att fastställa en kontrollplan, medan det är byggherren med stöd av en kontrollansvarig som upprättar planen. Kontrollplanen diskuteras i det tekniska samrådet och fastställs inför att kommunen ska meddela startbesked. Boverket bedömer att
förslaget kommer innebära en stor ökning av den administrativa bördan
för byggherrarna och byggnadsnämnderna. Regeringens bedömning är att
de föreslagna reglerna berör samtliga kontrollplaner men i varierande utsträckning. Att granska och beakta den ytterligare informationen i kontrollplanerna kan kräva ökade arbetsinsatser för en kommun. Den utökade
informationen i kontrollplanerna är dock mycket begränsad i förhållande
till den övergripande processen för lov eller anmälan vid bygg- och rivningsåtgärder, och dessutom begränsad i förhållande till kontrollplanerna
som helhet. Kommunerna kan ta ut en avgift för startbeskedet enligt själv85
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kostnadsprincipen. I de fall hanteringen av kontrollplanerna leder till ökade kostnader kan avgiften öka. Att låta byggherren ta fram en liknande
plan för att förebygga och hantera avfall frikopplat från kontrollplansystemet bedömer regeringen skulle vara mer administrativt betungande för
kommunerna eftersom det skulle medföra ytterligare en process.
Tillsyn är ett viktigt verktyg för att se till att regler efterlevs och att
önskad effekt och miljönytta kommer till stånd. Det bör finnas goda förutsättningar att bedriva ett effektivt tillsynsarbete vid verksamheter som
samlar in och behandlar bygg- och rivningsavfall. Dessa är i jämförelse
med avfallsproducenterna till antalet relativt få och i många fall är anläggningarna anmälnings- eller tillståndspliktiga. Tillsynen mot bygg- och rivningsverksamheter, dvs. avfallsproducenterna, bedrivs både enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. För ett effektivt tillsynsarbete är det en
fördel om tillsynsverksamheterna samverkar och delar information med
varandra. Informationen om avfallshantering i kontrollplanerna kan som
exempel utgöra värdefull information för den tillsyn som bedrivs av miljöbalkens avfallsregler. Tillsynsarbetet är resurskrävande, men kommunerna
kan finansiera arbetet genom tillsynsavgifter för tillsyn enligt miljöbalken.
Det kan också finnas ett behov av informationsinsatser från kommunernas
sida för att säkerställa att berörda aktörer får information om de nya reglerna. Stockholms kommun konstaterar att utvidgningen av kraven på uppgifter om avfall i kontrollplanen sannolikt kommer att underlätta tillsynsverksamhet inom området.

Den kommunala finansieringsprincipen och
proportionalitetsbedömning
Några av förslagen i propositionen riktar sig mot kommunal verksamhet
och regeringens bedömning är att den kommunala finansieringsprincipen
därmed är tillämplig. Eftersom det finns en möjlighet för kommunerna att
ta ut en kostnadstäckande avgift för samtliga de uppgifter som föreslås i
propositionen görs ingen ekonomisk reglering. I fråga om förslaget om
kontrollplan (avsnitt 8) kan det även i vissa fall förväntas leda till ökad
administrativ hantering vid kommunerna. Kommunerna har enligt planoch bygglagen möjlighet att ta ut en avgift för startbeskedet som kan innefatta kostnader för arbetet med kontrollplanerna. Förslaget om avfallsförebyggande åtgärder (avsnitt 9) innebär att Naturvårdsverket får meddela
föreskrifter om skyldighet för kommunerna att lämna information om
avfallsförebyggande åtgärder. Kommunernas informationsinsatser kan
finansieras med renhållningsavgiften i och med ändringarna som följer av
förslaget om renhållningsavgift (avsnitt 10).
Vissa av förslagen har påverkan på kommunernas ekonomi och handlingsutrymme. Regeringens bedömning är därför att förslagen har påverkan på det kommunala självstyret. Regeringens bedömning är dock att
ändamålet med de nya förslagen inte kan uppnås på ett för det kommunala
självbestämmandet mindre ingripande sätt än det som föreslås.
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Flera statliga myndigheter berörs av förslagen, företrädesvis genom att nya
föreskrifter och vägledningar, inklusive tillsynsvägledningar behöver tas
fram. Det kan behövas informationsinsatser för att säkerställa att olika
aktörer känner till och kan anpassa sina verksamheter till de nya reglerna.
Naturvårdsverket är den myndighet som berörs i störst utsträckning.
Bland annat behöver ett antal föreskrifter tas fram eller ändras. I Naturvårdsverkets budgetunderlag för perioden 2020–2022 bedömer myndigheten att de sammantagna kostnaderna för föreskriftsarbete, information
och vägledning kopplat till genomförandet av de reviderade EU-direktiven
kommer uppgå till cirka 15 miljoner kronor per år. Arbetet kommer att
behöva genomföras inom befintlig budgetram för 2020. Regeringen bedömer att omprioriteringar inom myndighetens verksamhet kan bli nödvändiga.
Boverket kommer att påverkas eftersom myndigheten vägleder om planoch bygglagens kontrollplaner. Vägledningen behöver uppdateras i enlighet med förslagen i propositionen. Länsstyrelserna är ibland operativa
tillsynsmyndigheter på avfallsområdet i fråga om tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och behöver kunskap om de nya reglerna och se över
hur de påverkar tillsynsverksamheten. Regeringen bedömer att uppgifterna för Boverket och länsstyrelserna bör kunna genomföras inom befintliga
budgetramar.
Statliga myndigheter kan också beröras av förslagen i propositionen i
egenskap av verksamhetsutövare. Regeringen bedömer att konsekvenserna i dessa fall blir desamma som för övriga verksamhetsutövare.

15.5

Miljökonsekvenser

Miljövinsterna av att minska mängderna avfall eller tillvarata avfallet
genom förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller i vissa
fall energiåtervinning, kan vara betydande. Användningen av jungfruliga
råvaror minskar och så även resurskrävande förädlingsprocesser och transporter, vilka kan medföra betydande klimatutsläpp och annan negativ
miljöpåverkan så som luftutsläpp, föroreningar av mark och vatten m.m.
Generellt krävs mindre energi för att återvinna ett material än att utvinna
det ur jungfrulig råvara. En mer effektiv användning av avfallet leder till
att beroendet av importerade resurser minskar. Förslagen i propositionen
kan i viss mån förväntas bidra till minskade avfallsmängder och att mer
avfall behandlas högre upp i avfallshierarkin. Det är dock generellt svårt
att uppskatta effekterna av förslagen i kvantitativa termer.
Mängden avfall från bygg- och rivningsverksamhet utgör det näst största
avfallsslaget i Sverige efter gruvavfall. Cirka en tredjedel av totalt producerat avfall, gruvavfallet undantaget, ungefär tio miljoner ton, är bygg- och
rivningsavfall. Av den del bygg- och rivningsavfall som inkluderas i måluppföljningen återvinns cirka 50 procent, att jämföra med målnivåerna till
år 2020 på 70 procent. (Avfallsdirektivets målsättning enligt artikel 11.2 b
och etappmålet om icke-farligt bygg och rivningsavfall i det svenska
miljömålssystemet). Mot bakgrund av de stora avfallsmängderna och den
i dag relativt låga återvinningsgraden finns en stor potential för minskade
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avfallsmängder och en från miljösynpunkt bättre avfallsbehandling. Regeringen bedömer att förslaget i propositionen om uppgifter om avfall i kontrollplaner (avsnitt 8) kommer att bidra till att minska avfallsmängderna
och öka återvinningsnivåerna. Malmö kommun anser att förslaget är
mycket positivt från ett resurshushållningsperspektiv.
Information kan vara ett effektivt styrmedel i syfte att förebygga avfall.
Genom förslaget om avfallsförebyggande åtgärder (avsnitt 9) får Naturvårdsverket ta fram föreskrifter om hur kommunerna kan ge information
om avfallsförebyggande åtgärder. Kommunerna ges också en möjlighet att
via avfallstaxan finansiera åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter i syfte att minska mängden avfall från hushållen. Effektiv kommunikation om hur avfall
kan förebyggas och åtgärder för att underlätta återanvändning har potential
att minska avfallsmängderna. IVL tror att även om det leder till ökade avfallstaxor för invånarna så är det ett nödvändigt steg i en omställning till
cirkulär ekonomi. Det är fortfarande väldigt mycket billigare med avfallstaxan för ett hushåll än den konsumtion som hushållet som regel har.

15.6

Sociala och fördelningsmässiga konsekvenser

Regeringens bedömning är att inga omfattande sociala eller fördelningsmässiga konsekvenser uppstår på grund av förslagen i propositionen.
Något av förslagen kan dock innebära en viss påverkan.
De förslag som bidrar till att farliga ämnen fasas ut kan på sikt förväntas
bidra till att minska negativa hälsokonsekvenser som uppstår när människor och miljön utsätts för dessa ämnen. I fråga om reglerna för byggoch rivningsavfall väntas också positiva effekter ur ett arbetsmiljöhänseende. En god avfallshantering och, i synnerhet vid rivningsåtgärder,
kunskap om vilka material och produkter som kommer att bli avfall, bidrar
till en bättre och säkrare arbetsmiljö.
Ett par remissinstanser anser att de nya bestämmelser som införs kan ha
positiva konsekvenser i fråga om jobbskapande. IVL tror att utökade verksamheter kopplat till möjligheten för kommunerna att avgiftsfinansiera
avfallsförebyggande åtgärder (avsnitt 10) kan leda till fler arbetstillfällen.
Malmö kommun anser att förslaget om uppgifter om avfall i kontrollplaner
(avsnitt 8) även kan ge nya arbetstillfällen.

15.7
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Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av
regleringen samt jämförelse av konsekvenserna
för de övervägda regleringsalternativen

De kostnadsmässiga och andra konsekvenser för de olika aktörer som berörs av de föreslagna bestämmelserna har redogjorts för ovan. Givet EUdirektivens bindande natur har ingen analys gjorts av alternativet att inte
genomföra de nya kraven, utöver att det konstateras att ett försenat eller
bristfälligt genomförande av EU-lagstiftning innebär att ett överträdelseärende initieras av kommissionen som ytterst kan resultera i en straffavgift
och ett löpande vite tills bristerna åtgärdats.

15.8

Bedömning av om regleringen överensstämmer
med eller går utöver de skyldigheter som följer
av Sveriges medlemskap i EU
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Regeringens bedömning är att förslagen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges medlemskap i EU.

15.9

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas
när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och
om det finns behov av speciella
informationsinsatser

De författningsförslag i denna proposition som syftar till att genomföra de
ändringar som görs genom ändringsdirektiven avser endast sådana bestämmelser som ska vara genomförda av medlemsstaterna senast den 5 juli
2020. I avsnitt 14 föreslås att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 augusti
2020. För att ge kommunerna tid att anpassa verksamheten efter de nya
reglerna om ansvar för bygg- och rivningsavfall föreslås en övergångsbestämmelse i avsnitt 14. Vad gäller speciella informationsinsatser finns ett
behov av sådana för vissa av förslagen. Förslagen kommer att medföra
behov av vägledningsinsatser från berörda myndigheter.

16

Författningskommentar

16.1

Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

14 kap.
2§
I paragrafen förklaras vad som avses med ord och uttryck som används i
14 kap.
Förklaringen till termen hantering ändras på så sätt att ordet ”vara” läggs
till. Med hantering avses således en verksamhet eller en åtgärd som innebär olika befattningar med en kemisk produkt, bioteknisk organism eller
en vara. Vad som avses med en vara anges i 2 §. Förklaringen har betydelse vid tillämpningen av normgivningsbemyndigandena i 8 § 1, 2, 3, 4 och 8.
Övervägandena finns i avsnitt 7.
15 kap.
1§
Paragrafen innehåller bestämmelser om när ett ämne eller föremål ska
anses utgöra avfall. Den genomför artiklarna 3.1 och 5.1 i avfallsdirektivet.
Ändringen i första stycket innebär att termen avfall har samma innebörd
i hela miljöbalken. Ordet avfall finns t.ex. i 2 kap. 5 §, 9 kap. 6 §, 17 kap.
89
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4 a §, 22 kap. 1 och 25 a–25 c §§, 27 kap. 4 och 7 §§ och 29 kap. 1, 3, 4,
4 a, 8 och 9 §§.
Tredje stycket tas bort. Ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om när avfall
upphör att vara avfall införs i stället i nya 9 c §.
Övervägandena finns i avsnitten 4 och 5.
2§
I paragrafen anges vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder och
återanvändning. Den genomför artikel 3.12 och 3.13 i avfallsdirektivet.
Förklaringen av uttrycket avfallsförebyggande åtgärder ändras genom
att uttrycket innehållet av farliga ämnen ersätter mängden skadliga ämnen.
En avfallsförebyggande åtgärd kan således vara en åtgärd som syftar till
en minskning av innehållet av farliga ämnen i material eller produkter.
Med farliga ämnen avses ämnen som ska anses som farliga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP-förordningen). CLP-förordningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för
människors hälsa och miljön samt fri rörlighet för ämnen, blandningar och
föremål, bland annat genom att harmonisera kriterierna för klassificering
av ämnen och blandningar. Enligt artikel 3 i CLP-förordningen ska ett
ämne anses som farligt om det uppfyller kriterierna för fysikaliska faror,
hälsofaror eller miljöfaror enligt delarna 2–5 i bilaga 1. Med skadliga
ämnen enligt den nuvarande förklaringen avses inte endast sådana ämnen
som klassas som farliga ämnen enligt kemikalielagstiftningen utan alla
ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön (prop. 2015/16:166
s. 45). Uttrycket farliga ämnen är därför snävare än skadliga ämnen. Ändringen innebär därför att färre åtgärder kommer att omfattas av detta led i
förklaringen. De åtgärder som innebär en minskning av mängden skadliga
ämnen som inte innebär en minskning av innehållet av farliga ämnen kan
dock i vissa fall omfattas av det sista ledet, dvs. vara åtgärder som syftar
till en minskning av de negativa effekter på människors hälsa och miljön
som avfall kan ge upphov till. Även i det nämnda sista ledet görs en ändring som tydliggör att avfall inte alltid har negativa effekter på människors
hälsa och miljön.
Förklaringen av termen återanvändning motsvarar delvis nuvarande 4 §
(se prop. 2015/16:166 s. 45 f. och 62). En ändring görs som innebär att det
är produkter och komponenter som kan återanvändas. Uttrycket produkter
eller komponenter omfattar inte naturligt förekommande, obehandlade
material. Sådana material har inte någon funktion som de ursprungligen
varit avsedda för.
Det görs även en ändring som innebär att termerna avfallsförebyggande
och återanvändning har samma innebörd i hela miljöbalken. Uttrycket avfallsförebyggande åtgärder finns t.ex. i 22 kap. 1 § 2. Ordet återanvändning finns t.ex. i 1 kap. 1 § 5, 22 kap. 25 § 8 och 27 kap. 5 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
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3§
I paragrafen anges vad som avses med kommunalt avfall. Den genomför
artikel 3.2b i avfallsdirektivet.
Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall. Uttrycket har
samma betydelse i hela balken. Uttrycket finns t.ex. i 15 kap. 20 § om
kommunens ansvar.
Kommunalt avfall omfattar t.ex. blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, förpackningar, avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning, förbrukade batterier och ackumulatorer samt grovavfall, inklusive madrasser och möbler (jfr artikel
3.2b a i avfallsdirektivet). Det omfattar även avfall som inte kommer från
hushåll, om sådant avfall till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll (jfr artikel 3.2b b första stycket).
I skälen i direktivet om ändring av avfallsdirektivet anges att definitionen av kommunalt avfall i avfallsdirektivet har utformats för att vara i
linje med motsvarande definition som används för statistiska ändamål av
Eurostat och OECD. Kommunalt avfall definieras som avfall från hushåll
och avfall från andra källor, såsom detaljhandeln, förvaltningar, skolor,
hälso- och sjukvårdsinrättningar, hotell- och restaurangbranschen och
andra tjänster och verksamheter, som liknar hushållsavfall till sin art och
sammansättning. I skälen anges att kommunalt avfall därför omfattar bland
annat avfall från park- och trädgårdsskötsel, såsom löv, gräs- och trädklipp
samt avfall från mark- och gaturenhållningstjänster, såsom innehåll i
papperskorgar och skräp, utom material såsom sand, sten, lera eller damm.
Kommunalt avfall ska förstås som motsvarande de avfallskategorier som
ingår i underkapitel 15 01 och kapitel 20, med undantag för koderna
20 02 02, 20 03 04 och 20 03 06, i kommissionens beslut om avfallsförteckningen. Avfall som omfattas av andra kapitel i den förteckningen ska
inte anses som kommunalt avfall annat än i fall där kommunalt avfall behandlas och tilldelas koder i kapitel 19 i förteckningen (skäl 10 i direktivet
om ändring av avfallsdirektivet). Koderna i beslutet har motsvarigheter i
bilaga 4 till avfallsförordningen.
Termen hushållsavfall och uttrycket kommunalt avfall är närliggande.
Uttrycket kommunalt avfall kommer dock inte att omfatta avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening och inte heller bygg- och rivningsavfall.
Eftersom definitionen av kommunalt avfall i avfallsdirektivet ska vara i
linje med den definition som används av Eurostat och OECD bör vägledningsdokumentet Guidance on municipal waste data collection som tagits
fram av kommissionen i maj 2017 vara relevant för tolkningen av uttrycket
kommunalt avfall. Detta dokument ger vägledning om hur uttrycket kommunalt avfall ska tolkas vid rapportering till OECD och Eurostat.
Kommissionen ska enligt avfallsdirektivet utarbeta riktlinjer för definitionen av kommunalt avfall (artikel 38.2). När dessa riktlinjer fastställts
bör de beaktas vid tillämpningen av de bestämmelser som innehåller uttrycket kommunalt avfall.
I paragrafens punktuppställning anges avfallsslag som inte omfattas av
uttrycket kommunalt avfall. Avfall från tillverkning (punkt 1) och fiske
(punkt 3) är inte kommunalt avfall. Med tillverkning och fiske bör avses
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industriell eller yrkesmässig verksamhet. Avfall från tillverkning i mindre
omfattning på hobbynivå och från fiske på hobbynivå bör omfattas av uttrycket kommunalt avfall. Avfall från avloppsnät och avloppsrening samt
avfall från septiktankar är inte kommunalt avfall (punkt 4). Avfall från avloppsnät och avloppsrening inkluderar avloppsslam. Med septiktank avses
en sluten behållare avsedd för t.ex. uppsamling av latrin från toalettvatten.
Vad som avses med bygg- och rivningsavfall (punkt 5) och med uttjänt bil
(punkt 6) anges i 8 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
4§
I paragrafen införs en ny förklaring som anger vad som avses med avfallsproducent. Den genomför artikel 3.5 i avfallsdirektivet.
Förklaringen har samma betydelse i hela balken. Avfallsproducenter kan
vara ursprungliga avfallsproducenter eller sådana som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning. En ursprunglig avfallsproducent kan vara en verksamhetsutövare
som tillverkar stål och genom tillverkningen ger upphov till avfall som
består av slagg som ska deponeras. Ett annat exempel på en ursprunglig
avfallsproducent är en privatperson som köper en glass med förpackning
och öppnar den och ger upphov till förpackningsavfall. Ett exempel på en
avfallsproducent som inte är en ursprunglig avfallsproducent är en verksamhetsutövare som förbehandlar elavfall, som någon annan har producerat, på ett sätt som innebär att avfallets art och sammansättning ändras
genom att vätskor och komponenter avlägsnas från elavfallet för att inte
förhindra eller försvåra fortsatt behandling.
En förutsättning för att den som genom förbehandling, blandning eller
andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning ska anses vara
avfallsproducent är att avfallet inte upphör att vara avfall genom behandlingen.
Uttrycket ursprunglig avfallsproducent används i 11 a §. Ordet avfallsproducent finns även i t.ex. 7 §. Förklaringen har även betydelse för innebörden av uttrycket producera avfall.
Den nuvarande förklaringen av återanvändning flyttas till 2 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
5§
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I paragrafen regleras vad som avses med att hantera avfall. Den genomför
artikel 3.9 i avfallsdirektivet.
En ändring görs som innebär att förklaringen har samma betydelse i hela
balken. Uttrycket finns t.ex. i 3 kap. 8 §, 22 kap. 25 § 8, 26 kap. 3 § och
27 kap. 5 §.
I punkt 1 görs en ändring som innebär att sortering av avfall uttryckligen
omfattas av uttrycket hantera avfall. Avfallet kan t.ex. sorteras i kärl avsedda för olika avfallsfraktioner för att möjliggöra transport till olika anläggningar eller olika sorters behandling.
I punkt 2 görs en ändring som innebär att med hantera avfall avses att
vidta åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall sorteras.
Övervägandena finns i avsnitt 4.

5a§

Prop. 2019/20:156

I paragrafen, som är ny, anges vad som avses med deponi i miljöbalken.
Den genomför artikel 2 g i deponidirektivet.
Bestämmelsen motsvarar nuvarande 4 § avfallsförordningen.
I första stycket anges att med deponi avses en upplagsplats för avfall
som finns på eller i jorden. Med upplagsplats i jorden avses en upplagsplats under mark. En deponi kan finnas både på platsen där avfallet producerats och på andra platser.
I andra stycket anges vad som inte räknas som en deponi. Som deponi
räknas inte en plats där avfall lastas om för att förbereda det för vidare
transport till en annan plats där det ska behandlas. I 7 § anges att med
samla in avfall avses att lagra avfall innan det transporteras vidare till den
plats där behandlingen ska påbörjas om åtgärden inte utförs av avfallsproducenten på den plats där avfallet uppkom. Som deponi räknas inte
heller en plats där avfall lagras innan det återvinns om lagringen sker under
en kortare period än tre år eller en plats där avfall lagras innan det bortskaffas om lagringen sker under en kortare period än ett år. Lagring av
avfall under de angivna tidsgränserna före en hantering som utgör återvinning och före en hantering som utgör bortskaffande är återvinning respektive bortskaffande enligt R 13 i bilaga 2 och D 15 i bilaga 3 till avfallsförordningen. Vad som avses med behandla avfall, återvinna avfall och
bortskaffa avfall anges i 6 §.
Termen deponi används i 35 och 36 §§ och 22 kap. 25 c §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
6§
I paragrafen anges vad som avses med uttrycken behandla avfall, återvinna
avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall och deponera avfall. Den genomför artikel 3.14, 3.15, 3.16,
3.17 och 3.19 i avfallsdirektivet och artikel 2 g i deponidirektivet.
En ändring görs som innebär att förklaringarna har samma betydelse i
hela balken. Uttrycket återvinna avfall finns t.ex. i 2 kap. 5 §, 17 kap.
4 a §, 22 kap. 1 och 25 a § och 29 kap. 3 och 4 a §§. Uttrycket förbereda
avfall för återanvändning och materialåtervinna avfall finns t.ex. i 22 kap.
1 §. Uttrycket bortskaffa avfall finns t.ex. i 17 kap. 4 a §, 22 kap. 25 a §,
27 kap. 7 § och 29 kap. 3 och 4 a §§. Uttrycket behandla avfall finns t.ex.
i 17 kap. 4 a § och 22 kap. 25 a §.
En ändring görs som innebär att det införs en förklaring av vad som avses med deponera avfall. Vad som avses med deponi anges i 5 a §. Förklaringen har även betydelse för innebörden av uttrycket deponering av avfall. Bestämmelsen motsvarar nuvarande 5 § avfallsförordningen. Deponering av avfall och deponera avfall används i 35 och 36 §§ och 22 kap.
25 c §.
En ändring görs som innebär att förklaringen av vad som avses med
behandla avfall placeras först i paragrafen.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
8§
I paragrafen anges vad som avses med termer och uttryck som används i
balken.
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I paragrafen införs en ny förklaring som anger vad som avses med byggoch rivningsavfall. Ändringen genomför artikel 3.2c i avfallsdirektivet.
En ändring görs som innebär att förklaringarna har samma betydelse i
hela balken. Uttrycket bygg- och rivningsavfall finns i 3 och 20 §§.
Förklaringen av bygg- och rivningsavfall avser avfall från bygg- och rivningsarbeten generellt. Bestämmelsen omfattar både avfall som uppstår
vid större arbeten och avfall från mindre bygg- och rivningsarbeten i hushåll. Bygg- och rivningsavfall kan även uppstå vid anläggningsarbeten. I
skälen i direktivet om ändring av avfallsdirektivet anges att bygg- och rivningsavfall motsvarar avfallskategorierna i kapitel 17 i avfallsförteckningen som fastställs genom beslut 2014/955/EU (skäl 11). Denna förteckning motsvaras av bilaga 2 till avfallsförordningen.
I förklaringen av vad som avses med bilskrotare görs en ändring som
innebär att termen behandla ersätter återvinna eller bortskaffa. Denna ändring är endast språklig. Vad som avses med uttrycket behandla avfall anges
i 6 §.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
9a§
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I paragrafen, som är ny, anges vilka villkor som ska vara uppfyllda för att
avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska upphöra att vara
avfall. Paragrafen genomför artikel 6.1 i avfallsdirektivet.
Ett återvinningsförfarande är ett förfarande vars främsta resultat är avfall
som har ett nyttigt ändamål, genom att det antingen vid anläggningen eller
i samhället i stort ersätter annat material som i annat fall skulle ha använts
för ett visst syfte eller förbereds för detta syfte (jfr artikel 3.15 i avfallsdirektivet och förklaringen av återvinna avfall i 6 §). I bilaga 2 till avfallsförordningen finns en icke uttömmande förteckning över återvinningsförfaranden.
För att upphöra att vara avfall ska ämnet eller föremålet, enligt punkt 1,
vara avsett att användas för ett visst ändamål. Enligt punkt 2 ska det finnas
en marknad för eller efterfrågan på sådana ämnen eller föremål. Dessa
båda krav hänger nära ihop. Ett sätt att konstatera att det finns en marknad
är att det finns ett etablerat marknadspris för ämnet eller föremålet som är
kopplat till utbud och efterfrågan. Att ett ämne eller föremål har ett ekonomiskt värde är dock inte ensamt avgörande. Ytterligare en indikation på en
etablerad marknad är om det finns specifikationer eller standarder vid
handel med ämnet eller föremålet. En indikation på en efterfrågan på
ämnet eller föremålet kan också vara ingångna köpeavtal. En sammantagen bedömning måste göras.
Enligt punkt 3 ska ämnet eller föremålet uppfylla tillämpliga krav i lag
och annan författning. Användningen av ämnet eller föremålet måste uppfylla alla tillämpliga produktkrav och leva upp till de krav på skydd av
människors hälsa och miljön som finns i såväl EU-rätten som i svensk rätt.
Ämnet eller föremålet ska vara klart för slutlig användning utan att ytterligare avfallsbehandling krävs. Vilka krav i lag och annan författning som
är tillämpliga måste bedömas i det enskilda fallet. Exempel på kemikalielagstiftning som kan vara relevant är Reach- och CLP-förordningarna. Det
finns även produktlagstiftning som kan vara tillämplig. Som exempel kan
nämnas bestämmelserna om leksaker i lagen (2011:579) om leksakers

säkerhet och författningar som är meddelade med stöd av den lagen och Prop. 2019/20:156
bestämmelserna om elektrisk och elektronisk utrustning i förordningen
(2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.
I punkt 4 anges att användningen av ämnet eller föremålet inte leder till
allmänt negativa följder för människors hälsa eller miljön. Vid bedömningen ska man ta hänsyn till att även en användning av jungfruliga
material, dvs. material som inte är återvunna, kan innebära risker för människors hälsa eller miljön. Det får inte uppstå ökade risker för människors
hälsa eller miljön på grund av att avfallsregelverket inte tillämpas (jfr
bland annat kommissionens vägledning till avfallsdirektivet Guidelines on
the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste).
Följderna av användningen av ämnet eller föremålet ska bedömas på ett
generellt plan, dvs. vilka följder som användningen typiskt sett kan få. Den
användning som avses är användningen för det ändamål som avses i
punkt 1. Vid bedömningen av om följderna kan anses allmänt negativa för
människors hälsa eller miljön bör även tas hänsyn till miljöbalkens syfte,
dvs. vad som mest sannolikt gynnar en hållbar utveckling. Vid bedömningen av vad en hållbar utveckling innebär ger miljömålen ledning. Här
kan bland annat miljömålet Giftfri miljö vara relevant.
Övervägandena finns i avsnitt 5.
9b§
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om vem som ska se till att
ett ämne eller föremål som har upphört att vara avfall uppfyller tillämpliga
krav i lag och annan författning. Paragrafen genomför artikel 6.5 i avfallsdirektivet.
I första stycket anges att den som för första gången släpper ut ett ämne
eller föremål som har upphört att vara avfall på marknaden ska se till att
ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning.
Som framgår av 9 a § 3 är ett villkor för att avfall som har genomgått ett
återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall att ämnet eller
föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och annan författning.
Enligt andra stycket ska i stället den som för första gången använder ett
ämne eller föremål som inte har släppts ut på marknaden se till att det uppfyller kraven. Det kan t.ex. handla om en användning av ett ämne i den
verksamhet där avfallet upphörde att vara avfall. Vilka krav som är
tillämpliga och ska uppfyllas måste avgöras i det enskilda fallet (se författningskommentaren till 9 a §).
Övervägandena finns i avsnitt 5.
9c§
Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrifter om när avfall upphör att vara avfall enligt 9 a §.
Enligt artikel 6.3 i avfallsdirektivet får nationella kriterier för när avfall
upphör att vara avfall (s.k. end-of-waste kriterier) tas fram. Bemyndigandet syftar till att ge möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att ta fram nationella end-of-waste kriterier. Även vid
framtagande av nationella kriterier ska villkoren i 9 a § vara uppfyllda.
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Nationella end-of-waste kriterier får enligt avfallsdirektivet endast tas
fram om det inte har fastställts kriterier på unionsnivå (artikel 6.3). Hittills
har det tagits fram end-of-waste kriterier på unionsnivå för skrot av järn,
stål eller aluminium, krossglas och kopparskrot.
Övervägandena finns i avsnitt 5.
10 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om den s.k. avfallshierarkin. Den
genomför artikel 4.1 och 4.2 i avfallsdirektivet (se prop. 2015/16:166
s. 33–35).
En ändring görs genom att det anges att skyldigheten i paragrafen ska
uppfyllas av den som är ansvarig för att avfall blir behandlat. Enligt nuvarande bestämmelse ska ”den som behandlar eller är ansvarig för att avfall blir behandlat” uppfylla kravet. Genom ändringen blir det tydligt att
den som behandlar avfall för någon annans räkning inte har en skyldighet
att avgöra vilken behandlingsmetod som är den lämpligaste. Valet av
metod ska alltid göras av den som är ansvarig för att avfallet blir behandlat.
Enligt 11 a § har den ursprungliga avfallsproducenten alltid ett ansvar att
behandla avfallet i enlighet med avfallshierarkin om inte annat har avtalats
eller föreskrivs i lag eller annan författning.
Övervägandena finns i avsnitt 6.1.
11 a §
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Paragrafen, som är ny, klargör den ursprungliga avfallsproducentens och
andra aktörers ansvar för val av behandlingsmetod och för kostnader för
hantering av det avfall som denna har producerat. Den genomför artiklarna
14.1 och 15.2 i avfallsdirektivet.
I miljöbalken avses med ursprunglig avfallsproducent den som ger upphov till avfall (15 kap. 4 §).
Av paragrafen framgår att den ursprungliga avfallsproducenten som
utgångspunkt har ansvaret för kostnaderna för att hantera det avfall som
denna har producerat samt ett ansvar att se till att avfallet genomgår en
fullständig behandling i enlighet med avfallshierarkin. Av inledningen till
paragrafen framgår dock att hela eller delar av ansvaret kan ligga på någon
annan än den ursprungliga avfallsproducenten om en ansvarsfördelning
finns reglerad i lag eller annan författning eller är avtalad.
I punkt 1 regleras den ursprungliga avfallsinnehavarens ansvar för att se
till att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med avfallshierarkin. Avfall kan genomgå både preliminär och slutlig behandling.
Preliminär behandling innebär att avfallet förbereds inför en slutlig behandling, t.ex. genom sortering, krossning eller komprimering. Att avfallet
genomgår slutlig behandling innebär att avfallet efter behandlingen upphör att vara avfall efter att ha genomgått ett återvinningsförfarande eller
att det slutligt bortskaffas, t.ex. genom förbränning eller deponering. Ett
avfall har genomgått en fullständig behandling när all nödvändig preliminär och slutlig behandling har genomförts. Den ursprungliga avfallsproducentens ansvar kvarstår som utgångspunkt under hela behandlingskedjan,
dvs. även om avfallet överförs till någon annan för förberedande behandling. För vissa typer av avfall är dock ansvaret för behandlingen särskilt
reglerat. I 15 kap. 20 § finns t.ex. en skyldighet för kommunen att be-
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handlingsmetod för det avfall som hushållet producerar. Liknande bestämmelser om lättnader i den ursprungliga avfallsproducentens ansvar för
behandlingen finns även för avfall som omfattas av producentansvar, t.ex.
förpackningsavfall och elavfall.
Av punkt 2 framgår att den ursprungliga avfallsproducenten även ansvarar för kostnaderna för att hantera det avfall som har producerats. Uttrycket ”hantera avfall” förklaras i balken och omfattar insamling, sortering, transport, återvinning, bortskaffande och andra åtgärder som innebär
att man tar fysisk eller icke-fysisk befattning med avfall (15 kap. 5 §).
Kostnaderna för avfallshanteringen inkluderar alla kostnader som är relaterade till det avfall som den ursprungliga avfallsproducenten har producerat, inklusive kostnader för nödvändig infrastruktur och driften av den.
Infrastrukturen är anläggningar och andra strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Det kan t.ex. vara system för insamling
och transport av avfall. Bestämmelsen är ett uttryck för principen om att
förorenaren betalar. Det finns dock vissa lättnader även i den ursprungliga
avfallsproducentens kostnadsansvar, t.ex. genom de bestämmelser om
kommunernas och producenternas ansvar som nämns ovan. Bestämmelserna innebär att kommunerna betalar kostnaderna för att samla in, transportera och behandla avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap.
20 § och att producenterna betalar för att ordna insamling och behandla
avfall som omfattas av deras producentansvar. Den slutliga kostnaden får
dock oftast den ursprungliga avfallsproducenten betala genom att kommunerna debiterar en avgift för avfallshanteringen och genom att producenterna inkluderar kostnaderna för avfallshanteringen i priset på sina varor.
Om avfallet överlåts och ansvarsfördelningen inte uttryckligt är reglerad i
avtalet torde det i normalfallet även följa av allmänna avtalsrättsliga principer att ansvaret för de kostnader som är förenade med avfallshanteringen
och valet av behandlingsmetod övergår till den nya ägaren.
Övervägandena finns i avsnitt 6.2.
15 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som rör producentansvar och insamlingssystem. Ändringarna genomför delvis artiklarna 4.1
och 5.1 i förpackningsdirektivet.
I punkt 1 ändras bemyndigandet från att gälla föreskrifter om skyldighet
för producenter att se till att produkter omfattas av ett insamlingssystem
för återvinning till en skyldighet att omfattas av ett insamlingssystem för
behandling. Vad som avses med behandla avfall anges i 6 §.
I punkt 2 görs endast en språklig ändring.
I punkt 3, som är ny, införs ett bemyndigande att meddela föreskrifter
om vissa skyldigheter för den som driver ett insamlingssystem. Föreskrifterna får enligt punkt a gälla skyldighet att lämna information till producenter och avfallsproducenter om återanvändning, sortering, insamling
och behandling. Föreskrifterna kan t.ex. gälla information om hur sortering av avfall ska göras, var det sorterade avfallet ska lämnas och vilka
möjligheter det finns att behandla det sorterade avfallet. Föreskrifter kan
också gälla information om miljönyttan med återanvändning. Enligt
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punkt b får föreskrifterna även gälla skyldighet att vidta åtgärder för att
främja återanvändning. Sådana föreskrifter kan t.ex. innebära en skyldighet att vidta åtgärder som ger de anslutna producenterna incitament att
främja återanvändning.
I punkt 4, som är ny, införs ett bemyndigande att meddela föreskrifter
om skyldighet för den som driver ett system för återanvändning av förpackningar att anmäla detta.
Vad som avses med avfallsproducent anges i 4 § och vad som avses med
producent anges i 9 §. Vad som avses med samla in avfall anges i 7 § och
vad som avses med återanvändning och återvinna avfall anges i 2 och 6 §§.
Övervägandena finns i avsnitt 11.
20 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om kommunens ansvar för att behandla avfall.
Det görs en ändring som innebär att termen behandlas ersätter återvinns
eller bortskaffas. Denna ändring är endast språklig. Vad som avses med
uttrycket behandla avfall anges i 6 §. Det görs även en följdändring till
ändringen i 3 §.
I punkt 1 anges att kommunen ska ansvara för att kommunalt avfall behandlas. Vad som avses med kommunalt avfall anges i 3 §. Kommunen
ansvarar både för kommunalt avfall som producerats av hushåll och kommunalt avfall från andra källor.
I punkt 2 anges att kommunen ska ansvara för avloppsfraktioner och
filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade
för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för hushållsspillvatten eller för spillvatten som till sin art och sammansättning
liknar hushållsspillvatten. Med enskild avloppsanläggning avses i denna
bestämmelse en avloppsanläggning som inte är eller ingår i en allmän vaanläggning. En allmän va-anläggning är en anläggning över vilken en
kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats och
används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster. Bestämmelsen omfattar både enskilda anläggningar som betjänar en fastighet och samfällda anläggningar.
Med personekvivalent avses i denna bestämmelse den mängd nedbrytbart organiskt material som har en biokemisk syreförbrukning på 70 gram
löst syre per dygn under sju dygn (jämför Naturvårdsverkets föreskrifter
om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse
[NFS 2016:6]). Med hushållsspillvatten avses spillvatten från bostäder och
serviceinrättningar, vilket till övervägande del utgörs av toalettvatten eller
bad-, disk- och tvättvatten (Jämför Havs- och vattenmyndighetens allmänna
råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten [HVMFS 2016:17]).
Med avloppsfraktioner avses avloppsslam, toalettvatten, urin, fekalier och
innehåll i slutna tankar (Jämför Havs- och vattenmyndighetens allmänna
råd HVMFS 2016:17). Med filtermaterial avses t.ex. filtermaterial från
fosforfällor.
I punkt 3 anges att kommunen ska ansvara för latrin från torrtoaletter
och jämförliga lösningar. Med torrtoalett avses en toalett som inte använder vattenspolning. Exempel på en jämförlig lösning är en torrtoalett som
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annat toalettavfall.
I punkt 4 anges att kommunen ska ansvara för bygg- och rivningsavfall
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Vad som avses med
bygg- och rivningsavfall anges i 8 §. Den yrkesmässiga verksamheten behöver inte vara en verksamhet i vilken huvudsakligen vidtas bygg- och
rivningsåtgärder. Det kan produceras bygg- och rivningsavfall i samband
med åtgärder som utförs av en aktör som äger eller förvaltar en fastighet i
yrkesmässig verksamhet, t.ex. en fastighetsägare som hyr ut bostadslägenheter och lokaler. Det avfall som produceras i sådana fall bör anses
vara producerat i den yrkesmässiga verksamheten. Ett exempel på byggoch rivningsavfall som kommunen ska ansvara för är bygg- och rivningsavfall som produceras när privatpersoner river väggar eller byter kök i sin
bostad. I den nuvarande regleringen framgår inte i vilken utsträckning
bygg- och rivningsavfall ingår i termen hushållsavfall. Enligt Naturvårdsverkets vägledning bör mindre underhållsarbeten och reparationer i
bostaden räknas som en normal del av boendet och avfall från sådana
arbeten anses vara hushållsavfall. Ändringen innebär att kommunen även
ansvarar för avfall från mer omfattande bygg- och rivningsarbeten om
detta avfall inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. Ändringen
innebär även att kommunen inte ansvarar för avfall från mindre bygg- och
rivningsarbeten om detta avfall producerats i en yrkesmässig verksamhet.
Bestämmelsen i nuvarande andra stycket flyttas till nya 20 a §.
Övervägandena finns i avsnitt 6.4 och 6.5.
20 a §
Paragrafen, som är ny, innehåller en skyldighet för kommunen att under
vissa förutsättningar transportera bort avfall från den fastighet där avfallet
finns.
Bestämmelsen motsvarar nuvarande 20 § andra stycket (se prop.
2015/16:166 s. 71 f.).
21 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från
kommunens ansvar enligt 20 och 20 a §§.
En ändring görs som innebär att paragrafen även gäller undantag från
kommunens ansvar enligt 20 a §. Ändringen är en följdändring till den
ändring som innebär att bestämmelsen i nuvarande 20 § andra stycket
placeras i 20 a §.
22 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om
att kommunen ska ansvara för annat avfall än sådant som avses i 20 §.
Ändringar görs som innebär att bemyndigandet avser ansvar för annat
avfall än sådant som kommunen ansvarar för enligt 20 § i stället för annat
avfall än hushållsavfall. Ändringarna är följdändringar till de ändringar
som görs i 3 och 20 §§.
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Det görs även en ändring som innebär att termen behandlas ersätter återvinns eller bortskaffas. Denna ändring är endast språklig. Vad som avses
med uttrycket behandla avfall anges i 6 §.
23 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om vad kommunen ska ta hänsyn till
när den planerar och beslutar om hur den ska ta ansvar för avfall.
En ändring görs som innebär att det även görs en hänvisning till 20 a §.
Ändringen är en följdändring till den ändring som innebär att bestämmelsen i nuvarande 20 § andra stycket placeras i 20 a §.
24 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om att viss avfallshantering inte får
utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar.
En ändring görs som innebär att det även görs en hänvisning till 20 a §.
Ändringen är en följdändring till den ändring som innebär att bestämmelsen i nuvarande 20 § andra stycket placeras i 20 a §.
30 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att den som i
yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall ska lämna det till
någon som har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för hanteringen.
En ändring görs som innebär att bemyndigandet utökas till att omfatta
även den som hanterar avfall. Det görs även en ändring som innebär att
bemyndigandet gäller allt avfall. Detta innebär att det kan meddelas föreskrifter om att den som i yrkesmässig verksamhet hanterar avfall som
producerats av hushåll ska lämna det till någon som har det tillstånd eller
har gjort den anmälan som krävs för hanteringen. Vad som avses med
hantera avfall anges i 5 §.
Det görs även en ändring som innebär att uttrycket producerar avfall ersätter ger upphov till avfall. Denna ändring är språklig. Vad som avses
med avfallsproducent anges i 4 §.
En överträdelse av föreskrifter som har meddelats med stöd av paragrafen genom att för transport lämna avfall till den som inte har det tillstånd
som krävs för en sådan transport är straffsanktionerad enligt 29 kap. 9 § 15.
Övervägandena finns i avsnitt 6.6.
31 §
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Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att
dokumentera och lämna uppgifter.
En ändring görs som innebär att föreskrifter får meddelas om skyldighet
att dokumentera och lämna uppgifter om avfall, hantering av avfall och
avfallsförebyggande åtgärder. Bemyndigandet begränsas inte längre till
yrkesmässiga verksamheter som ger upphov till avfall. Vad som avses med
avfallsförebyggande åtgärder anges i 2 §. Vad som avses med hantera avfall anges i 5 §.

Övervägandena finns i avsnitt 12.
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45 §
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för
kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder och
hantering av avfall och föreskrifter om innehållet i avfallsplanerna.
En ändring görs som innebär att föreskrifter även får meddelas om skyldighet för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder. Ändringen genomför delvis artiklarna 9.1 och 29 i avfallsdirektivet. Vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder anges 2 §.
Övervägandena finns i avsnitt 9.
27 kap.
4§
Paragrafen innehåller ett bemyndigande för kommunen att ta ut avgifter
för den avfallshantering som kommunerna är skyldiga att utföra och för
vissa avfallsförebyggande åtgärder.
I första stycket införs en punktuppställning. Uttrycket ”utförs av kommunen eller den som kommunen anlitar” ersätter uttrycket ”genom deras
försorg”. Ändringen är endast språklig.
Punkt 1 motsvarar i sak det nuvarande första stycket. Det görs även en
ändring som innebär att termen behandlas ersätter återvinns eller bortskaffas. Denna ändring är endast språklig. Vad som avses med uttrycket
behandla avfall anges i 15 kap. 6 §.
Punkt 2 innebär att kommunen får meddela föreskrifter om avgift för
åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt
15 kap. 20 § om avfallsförebyggande åtgärder. Vad som avses med avfallsförebyggande åtgärder anges i 15 kap. 2 §.
Punkt 3 innebär att kommunen får meddela föreskrifter om avgift för
åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering
av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som
producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §. I
15 kap. 7 § finns en förklaring av samla in avfall som har betydelse för
denna bestämmelse. Vad som avses med återanvändning anges i 15 kap. 2 §.
Andra stycket motsvarar i sak den nuvarande sista meningen i första
stycket. Den ändring som görs är endast språklig.
Övervägandena finns i avsnitt 10.
5§
Paragrafen innehåller närmare bestämmelser om grunderna för beräkningen av renhållningsavgiften.
Ändringen i första stycket innebär att en engångskostnad får tas ut om
avgiften avser behandling, dvs. även när avfallet behandlas i syfte att återvinnas. Med behandling avses detsamma som behandla avfall i 15 kap. 6 §.
I andra stycket görs en följdändring till ändringen i 4 § som innebär att
en hänvisning görs till 4 § första stycket 1. Det görs också en ändring som
innebär att avgiften ska täcka nödvändiga kostnader för den infrastruktur
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som behövs för avfallshanteringen. Detta kan t.ex. inkludera ett sopsugssystem i ett tätbebyggt område för att minska transportbehovet vid insamlingen av avfall. Ändringen genomför delvis artikel 14 i avfallsdirektivet.
Övriga ändringar är endast språkliga.
I 15 kap. 5 § miljöbalken anges vad som avses med hantera avfall. Förklaringen är relevant även vid tillämpningen av denna bestämmelse.
Övervägandena finns i avsnitt 10.
29 kap.
9§
Paragrafen innehåller bestämmelser om straffsanktionering.
I punkt 15 görs en följdändring till ändringen i 15 kap. 3 §. Ändringen
innebär att straffbestämmelsen blir tillämplig för alla typer av avfall och
inte bara annat avfall än hushållsavfall.
Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

16.2

Förslaget till lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)

18 kap.
18 a §
Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om sekretess för uppgifter
som hänför sig till avfallsregistret.
Bestämmelser om att Naturvårdsverket ska föra ett avfallsregister kommer att införas på förordningsnivå.
Av första stycket följer att sekretessen inte är begränsad till uppgifter om
farligt avfall utan omfattar även andra uppgifter som kan leda till att farligt
avfall kan komma till brottslig användning. Sekretessen är tillämplig såväl
hos den myndighet som för avfallsregistret som hos en annan myndighet
som hanterar uppgifter som hänför sig till avfallsregistret.
Sekretessen syftar till att motverka att farligt avfall används för brottslig
verksamhet. Av skaderekvisitet, som är rakt, följer att en förutsättning för
att en uppgift ska kunna sekretessbeläggas med stöd av paragrafen är att
ett utlämnande av uppgiften kan antas leda till att det farliga avfallet kan
komma att användas i brottslig verksamhet. Vid skadeprövningen måste
inte bara risken för att den som begär att få uppgifter utlämnade ska använda dessa i brottslig verksamhet beaktas utan också att uppgifter kan
leda till att ett brott begås.
Enligt andra stycket är sekretessen begränsad till att gälla i högst tio år.
Övervägandena finns i avsnitt 13.5.
31 kap.
11 a §
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kommer att införas på förordningsnivå.
Sekretessen gäller för verksamhet som avser förande av eller uttag ur
avfallsregistret. Sekretessen är därmed inte begränsad till vissa uppgifter
utan gäller registret i sin helhet.
Av skaderekvisitet, som är rakt, följer att en förutsättning för att en uppgift ska kunna sekretessbeläggas med stöd av paragrafen är att det kan
antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
Enligt andra stycket är sekretessen begränsad till att gälla i högst tjugo år.
Övervägandena finns i avsnitt 13.6.

16.3

Förslaget till lag om ändring i plan- och
bygglagen (2010:900)

10 kap.
6§
Paragrafen innehåller bestämmelser om den kontrollplan som ska finnas
för en bygg- eller rivningsåtgärd. Ändringarna genomför delvis artiklarna
9.1 f och 11.1 fjärde stycket i avfallsdirektivet.
I punkt 5 införs en ny bestämmelse som innebär att kontrollplanen ska
innehålla uppgift om vilka byggprodukter som kan återanvändas och om
hur dessa ska tas om hand. Vad som avses med byggprodukter anges i
1 kap. 4 §. Ändringen innebär således att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om annat än avfall som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov
till. Det kan t.ex. vara fråga om byggprodukter som dörrar och toalettstolar
som kan användas igen för att fylla samma funktion som de ursprungligen
var avsedda för. I samband med byggåtgärder kan det bli byggprodukter
över, t.ex. brädor och kakel, som kan användas i samband med andra byggåtgärder. Med återanvändning avses att en produkt eller komponent som
inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för (jämför 15 kap. 2 § miljöbalken).
Punkt 6 motsvarar delvis de nuvarande punkterna 5 och 6. Den nuvarande begränsningen som innebär att bestämmelsen endast avser rivningsåtgärder tas bort. Bestämmelsen ska således tillämpas även vid byggåtgärder
Ändringen innebär också att kontrollplanen ska innehålla uppgifter om allt
avfall, dvs. både farligt avfall och icke-farligt avfall, som åtgärden kan ge
upphov till. Liksom enligt nuvarande punkt 6 ska det även anges hur avfallet ska tas om hand. Kraven utökas genom att planen även särskilt ska
innehålla uppgifter om hur avfallet ska tas om hand för att möjliggöra
avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen och materialåtervinning
av hög kvalitet. Vad som utgör materialåtervinning av hög kvalitet kan
variera över tid med hänsyn till teknisk utveckling och måste avgöras i det
enskilda fallet.
Vid tillämpningen av denna paragraf avses med avfall och hantera avfall
detsamma som i 15 kap. 1 och 5 §§ miljöbalken. Med farligt respektive
icke-farligt avfall avses detsamma som i 3 § avfallsförordningen. Med
farliga ämnen avses detsamma som i CLP-förordningen (artikel 3).
Övervägandena finns i avsnitt 8.
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11 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om den kontrollansvarigas skyldigheter.
I punkt 1 görs en ändring som innebär att den kontrollansvariga ska
biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till. Ändringen
görs med anledning av att bestämmelserna i 6 § ändras så att inventeringen
inte längre endast avser rivningsåtgärder. Eftersom inventering, genom
observationsundersökning, inte kan göras inför byggåtgärder ersätts termen inventering med krav på att identifiera avfall och byggprodukter som
kan återanvändas. Avsikten är dock att en fysisk inventering ska göras om
det är en plan för en rivningsåtgärd. Vid tillämpningen av denna paragraf
har avfall samma betydelse som i 15 kap. 1 § miljöbalken.
I punkt 7 görs endast en språklig ändring.
Övervägandena finns i avsnitt 8.
19 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som ska gås igenom vid det
tekniska samrådet. Ändringen genomför delvis artikel 11.1 fjärde stycket
i avfallsdirektivet.
I punkt 3 görs en ändring som innebär att kravet på vad som ska gås
igenom vid det tekniska samrådet utökas till att även omfatta hur identifieringen av icke-farligt avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.
Vid tillämpningen av denna paragraf avses med farligt respektive ickefarligt avfall detsamma som i 3 § avfallsförordningen. Ändringen innebär
även att punkten ska tillämpas när det är fråga om byggåtgärder. Ändringarna görs med anledning av ändringarna i 6 §.
Övervägandena finns i avsnitt 8.

16.4

Förslaget till lag om ändring i lagen
(2019:1274) om skatt på avfall som förbränns

2§
I paragrafen anges vad som avses med avfallsförbränningsanläggning.
En ändring görs i punkt 4 som innebär att uttrycket kommunalt avfall
ersätter termen hushållsavfall. Ändringen är en följd av ändringen i 15 kap.
3 § miljöbalken.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
5a§
I paragrafen, som är ny, anges vad som avses med kommunalt avfall.
Övervägandena finns i avsnitt 4.
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I promemorian lämnas förslag till hur ändringar i sex EU-direktiv på avfallsområdet ska genomföras. Lagförslagen i promemorian innebär i
huvudsak följande.
Det anges i miljöbalken vad som avses med termer och uttryck som är
definierade i avfallsdirektivet. Det gäller bland annat termer som byggoch rivningsavfall, avfallsproducent och hantera avfall. Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall och utformas i huvudsak på
samma sätt som i avfallsdirektivet. Ändringen i sig förändrar inte ansvaret
för avfallshanteringen.
Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall införs i miljöbalken.
Det tydliggörs vem som har ansvaret för att uppfylla tillämpliga författningskrav för material och produkter när avfall upphör att vara avfall.
Vidare kompletteras bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och
bygglagen (2010:900) så att en kontrollplan ska omfatta uppgifter om allt
bygg- och rivningsavfall och även byggprodukter som kan återanvändas.
Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall förtydligas så att invånarna i olika kommuner får en likvärdig service.
Det införs ett bemyndigande i miljöbalken för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter som skyldighet
för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande åtgärder.
Det anges i miljöbalken att renhållningsavgiften får omfatta kostnaderna
för nödvändig infrastruktur. För att underlätta finansieringen av kommunernas ansvar för att förebygga avfall föreslås också att renhållningsavgiften ska kunna användas även för avfallsförebyggande åtgärder inom
ramen för kommunens renhållningsskyldighet gentemot hushållen.
Det har i avfallsdirektivet införts en skyldighet för medlemsstaterna att
inrätta elektroniska register för uppgifter om farligt avfall. Naturvårdsverket har fått i uppdrag att tillhandahålla en sådan digital lösning. I promemorian föreslås att bestämmelser införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för
uppgifter i avfallsregistret.
Lagförslagen i promemorian föreslås träda i kraft den 5 juli 2020.
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Promemorians lagförslag
Förslag till lag om ändring i miljöbalken
Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken
dels att 14 kap 2 §, 15 kap. 1–6, 8, 10, 15, 20, 21–24, 30, 31, 39 och
45 §§, 27 kap. 4 och 5 §§ och 29 kap. 9 § och rubriken närmast före
15 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fem nya paragrafer, 15 kap. 9 a–9 c, 11 a och
20 a §§, och närmast före 15 kap. 9 a och 11 a §§ nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
14 kap.
2 §2

I detta kapitel avses med
kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska
ämnen som inte är en vara,
blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera
kemiska ämnen,
vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller
design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion,
bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består
av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller
spindeldjur,
hantering: en verksamhet eller
hantering: en verksamhet eller
åtgärd som innebär att en kemisk åtgärd som innebär att en kemisk
produkt eller bioteknisk organism produkt, bioteknisk organism eller
tillverkas, bearbetas, behandlas, vara tillverkas, bearbetas, behandförpackas, förvaras, transporteras, las, förpackas, förvaras, transportanvänds, omhändertas, destrueras, eras, används, omhändertas, destrukonverteras, saluförs, överlåts eller eras, konverteras, saluförs, överlåts
är föremål för något annat jämför- eller är föremål för något annat
bart förfarande,
jämförbart förfarande,
införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
till Sverige, och
utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
från Sverige.
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Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2018/851.
2
Senaste lydelse 2016:781.

Lydelse enligt prop. 2019/20:22

Föreslagen lydelse

Prop. 2019/20:156
Bilaga 2

15 kap.
1§
Med avfall avses i detta kapitel Med avfall avses i denna balk varje
varje ämne eller föremål som inne- ämne eller föremål som innehavahavaren gör sig av med eller avser ren gör sig av med eller avser eller
eller är skyldig att göra sig av med. är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en
biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa eller
miljön.
Ett ämne eller föremål som har
återvunnits och uppfyller krav i
fråga om fortsatt användning enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 39 eller 40 § upphör att
vara avfall.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §3

Med avfallsförebyggande åtgärder
avses i detta kapitel åtgärder som
vidtas innan ett ämne eller föremål
har blivit avfall och som syftar till
en minskning av mängden avfall,
en minskning av mängden skadliga
ämnen i material och produkter
eller en minskning av de negativa
effekter på människors hälsa och
miljön som avfall ger upphov till.

3
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I denna balk avses med
avfallsförebyggande åtgärder:
åtgärder som vidtas innan ett ämne
eller föremål har blivit avfall och
som syftar till en minskning av
mängden avfall, en minskning av
mängden farliga ämnen i material
och produkter eller en minskning
av de negativa effekter på människors hälsa och miljön som avfall
ger upphov till, och
återanvändning: att ett ämne
eller föremål som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som det ursprungligen var
avsett för.
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3 §4
Med hushållsavfall avses i detta
kapitel avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet.

Med kommunalt avfall avses i
denna balk avfall från hushåll och
sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogsbruk,
3. avfall från fiske,
4. avloppsslam och annat avfall
från avloppsnät och avloppsrening
samt avfall från septiktankar,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

4 §5
Med återanvändning avses i detta
kapitel att något som inte är avfall
används igen för att fylla samma
funktion som det ursprungligen var
avsett för.

Med avfallsproducent avses i
denna balk den som ger upphov till
avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra
förfaranden ändrar avfallets art
eller sammansättning.

5 §6
Med hantera avfall avses i detta
kapitel att
1. samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.

Med hantera avfall avses i denna
balk att
1. samla in, transportera, sortera,
återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, sorteras, återvinns,
bortskaffas eller byter ägare eller
innehavare.
6 §7

I detta kapitel avses med
I denna balk avses med
återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till
nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en
4
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vändning,
förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera
något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,
materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål
som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,
bortskaffa avfall: göra sig av med något som är avfall utan att återvinna
det eller utan att lämna det till någon som samlar in eller transporterar bort
det, och
behandla avfall: återvinna eller bortskaffa avfall.
8 §8
I detta kapitel avses med
I denna balk avses med
fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare,
uttjänt bil: en personbil, buss
uttjänt bil: en personbil, buss
eller lastbil vars totalvikt inte över- eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är stiger 3 500 kilogram och som är
avfall,
avfall, och
bilskrotare: den som bedriver
bilskrotare: den som bedriver
yrkesmässig verksamhet som syftar yrkesmässig verksamhet som syftar
till att återvinna eller bortskaffa ut- till att återvinna eller bortskaffa uttjänta bilar, och
tjänta bilar.
bygg- och rivningsavfall: avfall
från bygg- och rivningsarbeten.
När avfall upphör att vara avfall
9a§
Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara
avfall om,
1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
2. det finns en marknad för eller
efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål,
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och
annan författning, och
4. användningen av ämnet eller
föremålet inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa
eller miljön.

8
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9b§
Den som för första gången släpper
ut ett ämne eller föremål som har
upphört att vara avfall på marknaden ska se till att ämnet eller
föremålet uppfyller tillämpliga
krav i lag och annan författning.
Om ett sådant ämne eller föremål
används utan att ha släppts ut på
marknaden, ska i stället den som
för första gången använder ämnet
eller föremålet se till att det uppfyller kraven.
9c§
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om när avfall
upphör att vara avfall enligt 9 a §.
10 §9
En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder
finns i 2 kap. 5 §.
Den som behandlar avfall eller
Den som är ansvarig för att avfall
är ansvarig för att avfall blir be- blir behandlat ska se till att det
handlat ska se till att det
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och
miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är
orimlig.
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11 a §
Om inte annat har avtalats eller är
föreskrivet i lag eller annan författning, ansvarar den ursprungliga
avfallsproducenten för
1. att avfallet genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i
enlighet med 10 §, och
2. kostnaderna för att hantera det
avfall som har producerats.
15 §10
Regeringen eller den myndighet som
föreskrifter om
1. skyldighet för producenter av
förpackningar, producenter av
papper för tidningar, tidskrifter,
direktreklam, kataloger eller andra
liknande pappersprodukter och producenter av elektriska eller elektroniska produkter att se till att förpackningarna, papperet eller de
elektriska och elektroniska produkterna omfattas av ett insamlingssystem för återvinning eller återanvändning, och
2. tillstånd för yrkesmässig drift
av sådana insamlingssystem.

regeringen bestämmer får meddela

1. skyldighet för producenter av
förpackningar, producenter av
papper för tidningar, tidskrifter,
direktreklam, kataloger eller andra
liknande pappersprodukter och
producenter av elektriska eller
elektroniska produkter att se till att
förpackningarna, papperet eller de
elektriska och elektroniska produkterna omfattas av ett insamlingssystem för behandling eller återanvändning,
2. tillstånd för yrkesmässig drift
av ett sådant insamlingssystem,
och
3. skyldighet för den som driver
ett sådant insamlingssystem att
a) lämna information till producenter och avfallsproducenter om
återanvändning, utsortering, insamling och behandling, och
b) vidta åtgärder för att främja
återanvändning, och
4. skyldighet för den som driver
ett system för återanvändning av
förpackningar att anmäla detta.
Föreskrifter enligt första stycket 1 får endast avse producenter som
omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §.

10
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20 §11
Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas.

Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsslam och annat avfall
från avloppsnät och avloppsrening
samt avfall från septiktankar, om
avfallet kommer från hushåll eller
till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, och
3. bygg- och rivningsavfall som
inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.

Kommunen ska transportera bort
avfallet från den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
20 a §
Kommunen ska transportera bort
det avfall som avses i 20 § från den
fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
21 §12
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från
kommunens ansvar enligt 20 § i
fråga om avfall som omfattas av
11
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Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag
från kommunens ansvar enligt 20
och 20 a §§ i fråga om

producentansvar enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 12 §.

1. avfall som omfattas av produ- Prop. 2019/20:156
centansvar enligt föreskrifter som Bilaga 2
har meddelats med stöd av 12 §,
och
2. kommunalt avfall från andra
källor än hushåll.

22 §13
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får i fråga om annat avfall
än hushållsavfall meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att avfallet återvinns eller
bortskaffas och transporteras från
den fastighet där avfallet finns.
Föreskrifterna får endast avse avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att kommunen ska ansvara för
att annat avfall än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från den fastighet där avfallet
finns. Föreskrifterna får endast avse
avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

23 §14
När kommunen planerar och
beslutar hur den ska ta sitt ansvar
enligt 20 § eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
22 § ska kommunen ta hänsyn till
fastighetsinnehavarnas förmåga att
själva hantera avfall på ett sätt som
är godtagbart med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och
miljön och de behov som finns för
olika slag av bebyggelse.

När kommunen planerar och
beslutar hur den ska ta sitt ansvar
enligt 20 och 20 a §§ eller enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 22 §, ska kommunen ta
hänsyn till fastighetsinnehavarnas
förmåga att själva hantera avfall på
ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors
hälsa och miljön och de behov som
finns för olika slag av bebyggelse.

24 §15
Om kommunen enligt 20 § eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska ansvara för
en viss hantering av avfall, får den
hanteringen inte utföras av någon
annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar.

Om kommunen enligt 20 eller
20 a § eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 22 § ska
ansvara för en viss hantering av avfall, får den hanteringen inte utföras
av någon annan än kommunen eller
den som kommunen anlitar.
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Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten
återvinner eller bortskaffar avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
En åtgärd som avses i andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 19 §.
Uppgifter om och hantering av
avfall i yrkesmässig verksamhet

Uppgifter om och hantering av
avfall som uppkommer i
yrkesmässig verksamhet

30 §16
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet ger
upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna det till någon
som har det tillstånd eller har gjort
den anmälan som krävs för hanteringen.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall ska
lämna det till någon som har det
tillstånd eller har gjort den anmälan
som krävs för hanteringen av
avfallet.

31 §17
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till avfall ska
lämna uppgift till kommunen om
avfallet och dess hantering.

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att den som i yrkesmässig verksamhet producerar avfall ska lämna uppgift till kommunen om avfallet och dess hantering.

39 §18
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om hur avfall ska hanteras som behövs med hänsyn till skyddet för
människors hälsa eller miljön.

16
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Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om
1. hur avfall ska hanteras, och
2. skyldighet att dokumentera och
lämna uppgifter om avfall, avfallshantering och avfallsförebyggande
åtgärder.
Föreskrifter enligt första stycket 1
får endast avse åtgärder som be-
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människors hälsa eller miljön.
45 §19
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att lämna information om hantering av avfall och
innehållet i avfallsplanerna.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att lämna information om avfallsförebyggande
åtgärder, hantering av avfall och
innehållet i avfallsplanerna.

27 kap.
4§
Kommuner får meddela föreskrifter
om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som enligt
denna balk eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
balken utförs genom deras försorg.
Avgiften skall enligt kommunens
bestämmande betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från fartyg finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Kommunen får meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för
1. insamling, transport och behandling av avfall som enligt denna
balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken
utförs av kommunen eller den som
kommunen anlitar,

2. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll om
avfallsförebyggande åtgärder, och
3. åtgärder som kommunen
vidtar för att underlätta insamling
och sortering av återanvändbara
produkter från hushåll.
Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller
till den som utför renhållningen.
Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall finns i
lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg och i lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster.

5§
En avgift som avses i 4 § första
stycket skall vara årlig eller på
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annat sätt periodisk. Om avgiften
avser insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen, får
kommunen besluta att avgiften
skall betalas särskilt för varje tillfälle i fråga.
Avgiften skall bestämmas till
högst det belopp som behövs för att
täcka nödvändiga planerings-,
kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader
skall räknas av kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhållning. Avgiften får tas ut på ett
sådant sätt att återanvändning,
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

sätt periodisk. Om avgiften avser
insamling, transport och behandling vid enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska betalas särskilt för varje tillfälle.

Den avgift som avses i 4 § första
stycket 1 ska bestämmas till högst
det belopp som behövs för att täcka
nödvändiga kostnader för den infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader
för renhållningen. Från dessa kostnader ska kostnaderna för användning av anläggningar eller utrustning för andra ändamål än renhållning räknas av. Avgiften får tas ut
på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får avtalet läggas till grund för beräkning av avgiften, om kostnaden därigenom
inte blir väsentligt högre än om kommunen själv utför renhållningen.
29 kap.
9 §20

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om
skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,
3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 12 kap. 8 §,
4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,
5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,
6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,
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7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel Prop. 2019/20:156
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förord- Bilaga 2
ning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och
märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,
8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,
9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller
kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr
1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som
inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma
förordning,
10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 648/2004,
11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,
12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i
Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel
52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige,
släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av
ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,
13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,
14. bryter mot bestämmelsen i
14. bryter mot bestämmelsen i
15 kap. 24 § första stycket eller en 15 kap. 24 § första stycket eller en
föreskrift som regeringen har med- föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § delat med stöd av 15 kap. 39 §
genom att yrkesmässigt eller annars första stycket 1 genom att yrkesi stor omfattning transportera av- mässigt eller på annat sätt i stor
omfattning transportera avfall, eller
fall, eller
15. bryter mot en föreskrift som
15. bryter mot en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd regeringen har meddelat med stöd
av 15 kap. 30 § genom att för trans- av 15 kap. 30 § genom att för transport lämna annat avfall än hus- port lämna avfall till den som inte
hållsavfall till den som inte har det har det tillstånd som krävs för en
tillstånd som krävs för en sådan sådan transport.
transport.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen
kan dömas ut enligt 1 §.
Denna lag träder i kraft den 5 juli 2020.

117

Prop. 2019/20:156
Bilaga 2

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
Härigenom föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a §, och
närmast före 18 kap. 15 a § och 31 kap. 11 a § nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap.
Avfallsregister
18 a §
Sekretess gäller för uppgift som
hänför sig till avfallsregistret, om
det kan antas att farligt avfall kan
komma till brottslig användning om
uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst tio år.
31 kap.
Avfallsregistret
11 a §
Sekretess gäller i verksamhet som
avser förande av och uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften
röjs.
För uppgift i allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 5 juli 2020.
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Härigenom föreskrivs1 att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
10 kap.
6§

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller
rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när
besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som riv5. vilket avfall som åtgärden kan
ningsåtgärder kan ge upphov till, ge upphov till och hur avfallet ska
och
tas om hand för att möjliggöra
a) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen, och
b) materialåtervinning av hög
kvalitet, och
6. hur farligt avfall och annat
6. vilka byggprodukter som kan
återanvändas och hur dessa ska tas
avfall ska tas om hand.
om hand.
11 §
En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att
1. biträda byggherren med att
upprätta förslag till den kontroll- upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i plan som krävs enligt 6 §,
fråga om rivningsåtgärder, biträda
vid inventeringen av farligt avfall
och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för
åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera
byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt
vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan
vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/851.
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6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till
byggnadsnämnden.
19 §2
Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som
byggherren har gett in,
3. hur identifieringen av avfall
3. hur förekomsten av tänkbart
farligt avfall har inventerats, om och återanvändbara byggproduksamrådet avser en rivningsåtgärd,
ter har gjorts,
4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra
tillsynsåtgärder,
5. behovet av ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om
kontrollplan eller startbesked, och
8. behovet av ytterligare sammanträden.
Denna lag träder i kraft den 5 juli 2020.
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Förslag till lag om ändring i lagen om skatt på avfall
som förbränns

Prop. 2019/20:156
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Härigenom föreskrivs att 7 § lagen om skatt på avfall som förbränns ska
ha följande lydelse.
Lydelse enligt lagrådsremiss den
20 september 2019

Föreslagen lydelse

7§
Med avfallsförbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning
1. som är avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av
alstrad energi,
2. där förbränning av avfall sker på ett sådant sätt att det huvudsakliga
ändamålet med anläggningen inte kan anses vara produktion av energi
eller material,
3. där mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från förbränning av farligt avfall, eller
4. där det förbränns annat hus4. där det förbränns annat komhållsavfall än avfall som omfattas munalt avfall än avfall som omav någon av avfallstyperna i under- fattas av någon av avfallstyperna i
kapitel 20 01 och är källsorterat underkapitel 20 01 och är källsorteller i underkapitel 20 02, enligt erat eller i underkapitel 20 02, enbilagan till kommissionens beslut ligt bilagan till kommissionens
2000/532/EG av den 3 maj 2000 beslut 2000/532/EG av den 3 maj
om ersättning av beslut 94/3/EG 2000 om ersättning av beslut
om en förteckning över avfall i en- 94/3/EG om en förteckning över
lighet med artikel 1 a i rådets direk- avfall i enlighet med artikel 1 a i
tiv 75/442/EEG om avfall, och råd- rådets direktiv 75/442/EEG om avets beslut 94/904/EG om upp- fall, och rådets beslut 94/904/EG
rättande av en förteckning över far- om upprättande av en förteckning
ligt avfall i enlighet med artikel 1.4 över farligt avfall i enlighet med arti rådets direktiv 91/689/EEG om ikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG
farligt avfall, i lydelsen enligt kom- om farligt avfall, i lydelsen enligt
kommissionens beslut 2014/955/EU.
missionens beslut 2014/955/EU.
Denna lag träder i kraft den 5 juli 2020.
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Förteckning över remissinstanserna
Efter remiss har yttranden kommit in från Aneby kommun, ASD-Eurospace, Avesta kommun, Avfall Sverige, Bil Sweden, Bollnäs kommun,
Boverket, Boxholms kommun, Byggherrarna, Byggmaterialhandlarna,
Byggmaterialindustrierna, Datainspektionen, Degerfors kommun, Domstolsverket, Energiföretagen Sverige, Energigas Sverige, Eskilstuna kommun, Essity, Fastighetsägarna, Fortifikationsverket, FRA, Försvarets
materielverk (FMV), Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM),
Försvarsmakten, Göteborgs kommun, Havs- och vattenmyndigheten, HSB
(Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening), Härjedalens kommun, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM), IVL Svenska
Miljöinstitutet, Jernkontoret, Kammarrätten i Sundsvall, Karlskrona kommun, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konkurrensverket,
Konsumentverket, Kristinehamns kommun, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Örebro
län, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Malmö
kommun, Maskinentreprenörerna, Myndigheten för digital förvaltning
(DIGG), Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Naturvårdsverket, NCC AB, Norbergs kommun, Nordvästra Skånes Renhållnings AB
(NSR AB), Näringslivets Regelnämnd, Peab AB, Piteå kommun, Polismyndigheten, Pressretur AB, Regelrådet, Region Stockholm, Region
Västerbotten/Samrådsgrupp avfall (SGA), Riksarkivet, Riksbyggen,
RISE, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Småföretagarnas Riksförbund,
Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Statistiska centralbyrån
(SCB), Stena Recycling AB, Stockholms kommun, Stockholms universitet, Swedac, Svea hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen), Svein Blikfeldt, Svenska bioenergiföreningen (Svebio), Svenska standardiseringsinstitutet (SIS), Svensk Betong, Svensk Dagligvaruhandel, Svensk Däckåtervinning, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Svensk Ventilation,
Sveriges Allmännytta, Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI), Sveriges
byggindustrier, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sveriges
Åkeriföretag, Sysav, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF), Säpo,
Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB), Teknikföretagen, Tekniska
verken i Linköping AB, Tetra Pak, Trafikverket, Transportstyrelsen, Tullverket, VafabMiljö Kommunalförbund, Vilhelmina kommun, Vinnova,
Visita, Vänersborgs tingsrätt (mark- och miljödomstolen), Åklagarmyndigheten, Återvinningsindustrierna (ÅI), och Östersunds kommun.
Följande remissinstanser har meddelat att de avstår från att lämna synpunkter på förslagen i promemorian: Ekonomistyrningsverket, Enköpings
kommun, Justitieombudsmannen, Luleå kommun, Tanumshede kommun
och Villaägarnas riksförbund.
Följande remissinstanser har inte svarat på remissen: Batteriåtervinningen, BlyBatteriRetur i Sverige AB, Bodens kommun, Borås kommun,
Botkyrka kommun, Branschorganisationen Svensk Elektronik, Business
Sweden, Carepa AB, Chalmers tekniska högskola, Dagligvaruleverantörernas Förbund, Elektronikåtervinningen i Sverige, El-Kretsen i Sverige
AB, Emmaboda kommun, Fortum AB, Fortum Waste Solutions AB, Före-

ningen grävande journalister, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB Prop. 2019/20:156
(FTIAB), Grafiska företagens förbund, Gävle kommun, Hyresgästföre- Bilaga 3
ningen riksförbundet, Härnösands kommun, Höganäs kommun, Installatörsföretagen, JM AB, Kalix kommun, Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet, Konsumentföreningen Stockholm, Lantbrukarnas riksförbund,
Leksands kommun, Livsmedelsföretagen, Livsmedelshandlarna, Malå
kommun, Martin&Severa, Myrorna, Naturskyddsföreningen, Ragn Sells AB,
Returpack AB, Skanska Sverige AB, Skogsindustrierna, Stena Metall AB,
Stiftelsen Håll Sverige Rent, Suez Recycling AB, Sundsvalls kommun,
Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svensk Glasåtervinning AB,
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR), Tillväxtverket, TMR AB,
Trä- och möbelföretagen (TMF), Utgivarna och Vadstena kommun.
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Lagrådsremissens lagförslag
Förslag till lag om ändring i miljöbalken
Härigenom föreskrivs1 i fråga om miljöbalken
dels att 14 kap. 2 §, 15 kap. 1–5, 6, 8, 10, 15, 20, 21–24, 30, 31 och
45 §§, 27 kap. 4 och 5 §§ och 29 kap. 9 § och rubriken närmast före
15 kap. 30 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 15 kap. 5 a, 9 a–9 c, 11 a och
20 a §§, och närmast före 15 kap. 9 a och 11 a §§ nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
14 kap.
2 §2

I detta kapitel avses med
kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska
ämnen som inte är en vara,
blandning: en blandning eller lösning som består av två eller flera
kemiska ämnen,
vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta
eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning
bestämmer dess funktion,
bioteknisk organism: en produkt som har framställts särskilt i bekämpningssyfte eller något annat tekniskt syfte och som helt eller delvis består
av eller innehåller levande mikroorganismer, nematoder, insekter eller
spindeldjur,
hantering: en verksamhet eller
hantering: en verksamhet eller
åtgärd som innebär att en kemisk åtgärd som innebär att en kemisk
produkt eller bioteknisk organism produkt, bioteknisk organism eller
tillverkas, bearbetas, behandlas, vara tillverkas, bearbetas, behandförpackas, förvaras, transporteras, las, förpackas, förvaras, transportanvänds, omhändertas, destrueras, eras, används, omhändertas, destrukonverteras, saluförs, överlåts eller eras, konverteras, saluförs, överlåts
är föremål för något annat jämför- eller är föremål för något annat
bart förfarande,
jämförbart förfarande,
införsel: att föra in en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
till Sverige, och
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1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2018/852, rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall, i
lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om
upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2018/851.
2
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utförsel: att föra ut en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara
från Sverige.
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15 kap.
1 §3
Med avfall avses i detta kapitel Med avfall avses i denna balk varje
varje ämne eller föremål som inne- ämne eller föremål som innehavahavaren gör sig av med eller avser ren gör sig av med eller avser eller
eller är skyldig att göra sig av med. är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en
biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors
hälsa.
Ett ämne eller föremål som har
återvunnits och uppfyller krav i
fråga om fortsatt användning enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 39 eller 40 § upphör att
vara avfall.
2 §4
Med avfallsförebyggande åtgärder
avses i detta kapitel åtgärder som
vidtas innan ett ämne eller föremål
har blivit avfall och som syftar till
en minskning av mängden avfall,
en minskning av mängden skadliga
ämnen i material och produkter
eller en minskning av de negativa
effekter på människors hälsa och
miljön som avfall ger upphov till.

3
4

Senaste lydelse 2019:1263.
Senaste lydelse 2016:782.

I denna balk avses med
avfallsförebyggande åtgärder:
åtgärder som vidtas innan ett ämne
eller föremål har blivit avfall och
som syftar till en minskning av
mängden avfall, en minskning av
innehållet av farliga ämnen i material och produkter eller en minskning av de negativa effekter på
människors hälsa och miljön som
avfall kan ge upphov till, och
återanvändning: att en produkt
eller en komponent som inte är avfall används igen för att fylla
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samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.
3 §5
Med hushållsavfall avses i detta
kapitel avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall
från annan verksamhet.

Med kommunalt avfall avses i
denna balk avfall från hushåll och
sådant avfall från andra källor som
till sin art och sammansättning
liknar avfall från hushåll, dock inte
1. avfall från tillverkning,
2. avfall från jord- och skogsbruk,
3. avfall från fiske,
4. avfall
från
septiktankar,
avloppsnät och avloppsrening,
5. bygg- och rivningsavfall, och
6. uttjänta bilar.

4 §6
Med återanvändning avses i detta
kapitel att något som inte är avfall
används igen för att fylla samma
funktion som det ursprungligen var
avsett för.

Med avfallsproducent avses i
denna balk den som ger upphov till
avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra
förfaranden ändrar avfallets art
eller sammansättning.

5 §7
Med hantera avfall avses i detta
kapitel att
1. samla in, transportera, återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.

5

Senaste lydelse 2016:782.
Senaste lydelse 2016:782.
7
Senaste lydelse 2016:782.
6
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Med hantera avfall avses i denna
balk att
1. samla in, transportera, sortera,
återvinna, bortskaffa eller ta annan
fysisk befattning med avfall, eller
2. vidta åtgärder som inte innebär
fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, sorteras, återvinns,
bortskaffas eller byter ägare eller
innehavare.

5a§
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Med deponi avses i denna balk en
upplagsplats för avfall som finns på
eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats
där avfall
1. lastas om för att förbereda det
för vidare transport till en annan
plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om
lagringen sker under en kortare
period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas,
om lagringen sker under en kortare
period än ett år.
6 §8
I detta kapitel avses med

I denna balk avses med
behandla avfall: återvinna eller
bortskaffa avfall,
återvinna avfall: att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till
nytta som ersättning för något annat material eller förbereder det för en
sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning,
förbereda avfall för återanvändning: kontrollera, rengöra eller reparera
något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling,
materialåtervinna avfall: upparbeta avfall till nya ämnen eller föremål
som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial,
bortskaffa avfall: göra sig av med eller förbereda för att göra sig av med
något som är avfall utan att återvinna det eller utan att lämna det till någon
som samlar in eller transporterar bort det, och
deponera avfall: bortskaffa avfall
behandla avfall: återvinna eller
bortskaffa avfall.
genom att lägga det på en deponi.
8 §9
I detta kapitel avses med
I denna balk avses med
fastighetsinnehavare: den som äger fastigheten eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare,
uttjänt bil: en personbil, buss
uttjänt bil: en personbil, buss
eller lastbil vars totalvikt inte över- eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram och som är stiger 3 500 kilogram och som är
avfall,
avfall, och

8
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bilskrotare: den som bedriver
yrkesmässig verksamhet som syftar
till att återvinna eller bortskaffa uttjänta bilar.

bilskrotare: den som bedriver
yrkesmässig verksamhet som syftar
till att behandla uttjänta bilar, och
bygg- och rivningsavfall: avfall
från bygg- och rivningsarbeten.
När avfall upphör att vara avfall
9a§
Avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande upphör att vara
avfall om,
1. ämnet eller föremålet ska användas för ett visst ändamål,
2. det finns en marknad för eller
efterfrågan på sådana ämnen eller
föremål,
3. ämnet eller föremålet uppfyller tillämpliga krav i lag och
annan författning, och
4. användningen av ämnet eller
föremålet inte leder till allmänt negativa följder för människors hälsa
eller miljön.
9b§
Den som för första gången släpper
ut ett ämne eller föremål som har
upphört att vara avfall på marknaden ska se till att ämnet eller
föremålet uppfyller tillämpliga
krav i lag och annan författning.
Om ett sådant ämne eller föremål
används utan att ha släppts ut på
marknaden, ska i stället den som
för första gången använder ämnet
eller föremålet se till att det uppfyller kraven.
9c§
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om
när avfall upphör att vara avfall
enligt 9 a §.
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10 §10
En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder
finns i 2 kap. 5 §.
Den som behandlar avfall eller
Den som är ansvarig för att avfall
är ansvarig för att avfall blir be- blir behandlat ska se till att det
handlat ska se till att det
1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning,
2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,
3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller
4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3.
Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och
miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är
orimlig.
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Den ursprungliga
avfallsproducentens ansvar
11 a §
Om inte annat har avtalats eller är
föreskrivet i lag eller annan författning, ansvarar den ursprungliga
avfallsproducenten för
1. att avfallet genomgår en fullständig behandling i enlighet med
10 §, och
2. kostnaderna för att hantera det
avfall som har producerats.
15 §11
Regeringen eller den myndighet som
föreskrifter om
1. skyldighet för producenter av
förpackningar, producenter av
papper för tidningar, tidskrifter,
direktreklam, kataloger eller andra
liknande pappersprodukter och producenter av elektriska eller elektroniska produkter att se till att förpackningarna, papperet eller de
elektriska och elektroniska produkterna omfattas av ett insamlingssystem för återvinning eller återanvändning, och
2. tillstånd för yrkesmässig drift
av sådana insamlingssystem.

10
11
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regeringen bestämmer får meddela
1. skyldighet för producenter av
förpackningar, producenter av
papper för tidningar, tidskrifter,
direktreklam, kataloger eller andra
liknande pappersprodukter och
producenter av elektriska eller
elektroniska produkter att se till att
förpackningarna, papperet eller de
elektriska och elektroniska produkterna omfattas av ett insamlingssystem för behandling eller återanvändning,
2. tillstånd för yrkesmässig drift
av ett sådant insamlingssystem,
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3. skyldighet för den som driver
ett sådant insamlingssystem att
a) lämna information till producenter och avfallsproducenter om
återanvändning, utsortering, insamling och behandling, och
b) vidta åtgärder för att främja
återanvändning, och
4. skyldighet för den som driver
ett system för återanvändning av
förpackningar att anmäla detta.
Föreskrifter enligt första stycket 1 får endast avse producenter som
omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §.
20 §12
Varje kommun ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas.

Kommunen ska transportera bort
avfallet från den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
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Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används för
a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och
sammansättning liknar hushållsspillvatten,
3. latrin från torrtoaletter och
jämförliga lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som
inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.

20 a §
Kommunen ska transportera bort
det avfall som avses i 20 § från den
fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att
tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär
att kommunen ska transportera
bort avfallet och det inte är oskäligt
med hänsyn till omständigheterna.
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21 §13
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag
från kommunens ansvar enligt 20 §
i fråga om avfall som omfattas av
producentansvar enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 12 §.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag
från kommunens ansvar enligt 20
och 20 a §§ i fråga om avfall som
omfattas av producentansvar enligt
föreskrifter som har meddelats med
stöd av 12 §.

22 §14
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får i fråga om annat avfall
än hushållsavfall meddela föreskrifter om att kommunen ska ansvara för att avfallet återvinns eller
bortskaffas och transporteras från
den fastighet där avfallet finns.
Föreskrifterna får endast avse avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att kommunen ska ansvara för
att annat avfall än sådant som avses i 20 § behandlas och transporteras från den fastighet där avfallet
finns. Föreskrifterna får endast avse
avfall som av hälso- eller miljöskäl
behöver hanteras av kommunen.

23 §15
När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 § eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
22 § ska kommunen ta hänsyn till
fastighetsinnehavarnas förmåga att

När kommunen planerar och beslutar hur den ska ta sitt ansvar enligt 20 och 20 a §§ eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av 22 §, ska kommunen ta hänsyn till fastighetsinnehavarnas för-
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själva hantera avfall på ett sätt som
är godtagbart med hänsyn till
skyddet för människors hälsa och
miljön och de behov som finns för
olika slag av bebyggelse.

måga att själva hantera avfall på ett
sätt som är godtagbart med hänsyn
till skyddet för människors hälsa
och miljön och de behov som finns
för olika slag av bebyggelse.

24 §16
Om kommunen enligt 20 § eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 22 § ska ansvara för
en viss hantering av avfall, får den
hanteringen inte utföras av någon
annan än kommunen eller den som
kommunen anlitar.

Om kommunen enligt 20 och
20 a § eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av 22 § ska
ansvara för en viss hantering av
avfall, får den hanteringen inte utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen
anlitar.
Första stycket gäller inte en fastighetsinnehavare som på fastigheten
återvinner eller bortskaffar avfallet, om det görs utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
En åtgärd som avses i andra stycket kan kräva anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 19 §.
Uppgifter om och hantering av
avfall i yrkesmässig verksamhet

Uppgifter om och hantering av
avfall som uppkommer i
yrkesmässig verksamhet

30 §17
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet ger
upphov till annat avfall än hushållsavfall ska lämna det till någon
som har det tillstånd eller har gjort
den anmälan som krävs för hanteringen.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den
som i yrkesmässig verksamhet producerar eller hanterar avfall ska
lämna det till någon som har det
tillstånd eller har gjort den anmälan
som krävs för hanteringen av avfallet.

31 §18
Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om att den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till avfall ska
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Regeringen eller den myndighet
eller kommun som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter
om skyldighet att dokumentera och
lämna uppgifter om avfall, om av-

fallshantering och om avfallsföre- Prop. 2019/20:156
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byggande åtgärder.

lämna uppgift till kommunen om
avfallet och dess hantering.

45 §19
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet
för kommunerna att lämna information om hantering av avfall och
innehållet i avfallsplanerna.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om
1. skyldighet för kommunerna att
lämna information om avfallsförebyggande åtgärder och hantering
av avfall, och
2. innehållet i avfallsplanerna.

27 kap.
4§
Kommuner får meddela föreskrifter
om att avgift skall betalas för insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som enligt
denna balk eller enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av
balken utförs genom deras försorg.
Avgiften skall enligt kommunens
bestämmande betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

Kommunen får meddela föreskrifter
om att avgift ska betalas för
1. insamling, transport och behandling av avfall som enligt denna
balk eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av balken
utförs av kommunen eller den som
kommunen anlitar,
2. åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och
verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar
för enligt 15 kap. 20 § om avfallsförebyggande åtgärder, och
3. åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och
sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall
som kommunen ansvarar för enligt
15 kap. 20 §.
Avgiften ska efter beslut av kommunen betalas till kommunen eller
till den som utför renhållningen.
Särskilda bestämmelser om avgift för hantering av avfall från fartyg
finns i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.
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5§
En avgift som avses i 4 § första
stycket skall vara årlig eller på
annat sätt periodisk. Om avgiften
avser insamling, transport och bortskaffande vid enstaka tillfällen, får
kommunen besluta att avgiften
skall betalas särskilt för varje tillfälle i fråga.
Avgiften skall bestämmas till
högst det belopp som behövs för att
täcka nödvändiga planerings-,
kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från dessa kostnader
skall räknas av kostnaderna för
användning av anläggningar eller
utrustning för andra ändamål än
renhållning. Avgiften får tas ut på
ett sådant sätt att återanvändning,
återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

En avgift som avses i 4 § första
stycket ska vara årlig eller på annat
sätt periodisk. Om avgiften avser
insamling, transport och behandling vid enstaka tillfällen, får kommunen besluta att avgiften ska
betalas särskilt för varje tillfälle.

Den avgift som avses i 4 § första
stycket 1 ska bestämmas till högst
det belopp som behövs för att täcka
nödvändiga kostnader för den
infrastruktur som behövs för avfallshantering samt nödvändiga
planerings-, kapital- och driftskostnader för renhållningen. Från
dessa kostnader ska kostnaderna
för användning av anläggningar
eller utrustning för andra ändamål
än renhållning räknas av. Avgiften
får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller
annan miljöanpassad avfallshantering främjas.
Avtalar kommunen med någon annan att utföra renhållningen, får avtalet läggas till grund för beräkning av avgiften, om kostnaden därigenom
inte blir väsentligt högre än om kommunen själv utför renhållningen.
29 kap.
9 §20

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 i förordning (EG) nr 338/97 om
skyldighet att i en ansökan lämna uppgift om tidigare beslut om avslag,
2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,
3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen
eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med
stöd av 12 kap. 8 §,
4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,
5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försik-
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myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,
6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organismer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,
7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och
märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade
organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG,
8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumentation eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer,
9. på marknaden släpper ut en kosmetisk produkt som inte uppfyller
kraven om märkning enligt artikel 19.1 eller 19.2 i förordning (EG) nr
1223/2009, eller på marknaden tillhandahåller en kosmetisk produkt som
inte uppfyller kraven om märkning enligt artikel 19.1 a, e eller g i samma
förordning,
10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 648/2004,
11. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt artikel 32, 34 eller 36 i förordning (EG) nr 1907/2006,
12. i fråga om ett växtskyddsmedel som är godkänt i ett annat land i
Europeiska unionen men som inte är godkänt i Sverige bryter mot artikel
52 i förordning (EG) nr 1107/2009 genom att föra in medlet till Sverige,
släppa ut det på marknaden eller använda det utan att medlet omfattas av
ett sådant parallellhandelstillstånd som krävs enligt artikeln,
13. i fråga om en biocidprodukt som är godkänd i ett annat land i Europeiska unionen men som inte är godkänd i Sverige tillhandahåller produkten eller använder den utan att produkten omfattas av ett sådant parallellhandelstillstånd som avses i artikel 53 i förordning (EU) nr 528/2012,
14. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 24 § första stycket eller en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 39 § genom att
yrkesmässigt eller annars i stor omfattning transportera avfall, eller
15. bryter mot en föreskrift som
15. bryter mot en föreskrift som
regeringen har meddelat med stöd regeringen har meddelat med stöd
av 15 kap. 30 § genom att för trans- av 15 kap. 30 § genom att för transport lämna annat avfall än hus- port lämna avfall till den som inte
hållsavfall till den som inte har det har det tillstånd som krävs för en
tillstånd som krävs för en sådan sådan transport.
transport.
Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen
kan dömas ut enligt 1 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
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2. I fråga om återvinning och bortskaffande av bygg- och rivningsavfall
gäller 15 kap. 20 § första stycket i den äldre lydelsen till och med utgången
av 2022.

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Prop. 2019/20:156
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Härigenom föreskrivs1 att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a §, och närmast före 18 kap. 18 a § och 31 kap. 11 a § nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap.
Avfallsregister
18 a §
Sekretess gäller för uppgift som
hänför sig till avfallsregistret, om
det kan antas att farligt avfall kan
komma till brottslig användning om
uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst tio år.
31 kap.
Avfallsregistret
11 a §
Sekretess gäller i verksamhet som
avser förande av eller uttag ur avfallsregistret för uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften
röjs.
För uppgift i en allmän handling
gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.

1
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv (EU) 2018/851.
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Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen
(2010:900)
Härigenom föreskrivs1 att 10 kap. 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen
(2010:900) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
10 kap.
6§

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller
rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om
1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,
2. vem som ska göra kontrollerna,
3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,
4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när
besöken bör ske,
5. vilket farligt avfall som riv5. vilka byggprodukter som kan
ningsåtgärder kan ge upphov till, återanvändas och hur dessa ska tas
om hand, och
och
6. vilket avfall som åtgärden kan
6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
ge upphov till och hur avfallet ska
tas om hand, särskilt hur man avser
att möjliggöra
a) materialåtervinning av hög
kvalitet, och
b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
11 §
En kontrollansvarig ska
1. biträda byggherren med att
upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i
fråga om rivningsåtgärder, biträda
vid inventeringen av farligt avfall
och annat avfall,

1. biträda byggherren med att
upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 §, och med
att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som
bygg- och rivningsåtgärderna kan
ge upphov till,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för
åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera
byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
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vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan
vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.
19 §2
Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom
1. arbetets planering och organisation,
2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som
byggherren har gett in,
3. hur identifieringen av avfall
3. hur förekomsten av tänkbart
farligt avfall har inventerats, om och återanvändbara byggproduksamrådet avser en rivningsåtgärd,
ter har gjorts,
4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra
tillsynsåtgärder,
5. behovet av ett färdigställandeskydd,
6. behovet av utstakning,
7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om
kontrollplan eller startbesked, och
8. behovet av ytterligare sammanträden.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2019:1274) om skatt
på avfall som förbränns
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2019:1274) om skatt på avfall som
förbränns
dels att 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2§

Med avfallsförbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning
1. som är avsedd för avfallsförbränning med eller utan återvinning av
alstrad energi,
2. där förbränning av avfall sker på ett sådant sätt att det huvudsakliga
ändamålet med anläggningen inte kan anses vara produktion av energi
eller material,
3. där mer än 40 procent av den alstrade värmen kommer från förbränning av farligt avfall, eller
4. där det förbränns annat hus4. där det förbränns annat komhållsavfall än avfall som omfattas munalt avfall än avfall som omav någon av avfallstyperna i under- fattas av någon av avfallstyperna i
kapitel 20 01 och är källsorterat underkapitel 20 01 och är källsorteller i underkapitel 20 02, enligt erat eller i underkapitel 20 02, enbilagan till kommissionens beslut ligt bilagan till kommissionens be2000/532/EG av den 3 maj 2000 slut 2000/532/EG av den 3 maj
om ersättning av beslut 94/3/EG 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG
om en förteckning över avfall i en- om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direk- lighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och råd- tiv 75/442/EEG om avfall, och
ets beslut 94/904/EG om upprättan- rådets beslut 94/904/EG om uppde av en förteckning över farligt rättande av en förteckning över faravfall i enlighet med artikel 1.4 i ligt avfall i enlighet med artikel 1.4
rådets direktiv 91/689/EEG om far- i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, i lydelsen enligt kom- ligt avfall, i lydelsen enligt kommissionens beslut 2014/955/EU.
missionens beslut 2014/955/EU.
5a§
Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2020.
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Lagrådets yttrande

Prop. 2019/20:156
Bilaga 5

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-03-13
Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Per Classon
och Stefan Johansson

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet
Enligt en lagrådsremiss den 5 mars 2020 har regeringen (Miljödepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
3. lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900),
4. lag om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns.
Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Johan Fallenius
och departementssekreteraren Linn Åkesson.
Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.
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Prop. 2019/20:156

Miljödepartementet
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 16 april 2020
Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin,
Johansson, Baylan, Hallengren, Hultqvist, Andersson, Bolund, Damberg,
Shekarabi, Ygeman, Eriksson, Linde, Ekström, Eneroth, Nilsson,
Ernkrans, Lindhagen, Lind, Nordmark, Micko
Föredragande: statsrådet Lövin

Regeringen beslutar proposition Genomförande av EU-direktiv på
avfallsområdet
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Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/800
Ärende TN 2020/1679
18 maj 2020

Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef RSF
Patric Ramberg, förvaltningschef TKF

Regionstyrelsen
Tekniska Nämnden

Förändrad organisatorisk tillhörighet av Region Gotlands
försörjningsverksamhet
Förslag till beslut i regionfullmäktige


Regionfullmäktige beslutar att från 2021-01-01 flytta det samlade ansvaret för
verksamheten inom regionstyrelsens avdelning försörjning till tekniska nämnden.

Information till regionstyrelsen och tekniska nämnden


Regionstyrelseförvaltningen respektive teknikförvaltningen avser senast i oktober
2020, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om att flytta ansvaret för
försörjning och lokalförsörjning, att återkomma till styrelsen respektive nämnden
med en förtydligad genomförandeplan för förändringen och förslag till
reglementsändringar.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplan 2020 en aktivitet som säger att en
översyn skall göras av dagens roller och organisationsstruktur för att dessa ska
motsvara de processer förvaltningen ansvarar för.
Ett utvecklingsarbete benämnt RSF 2.0 har genomförts och efter fördjupade dialoger
har beslut fattats om genomförande och också att föreslå regionfullmäktige att flytta
ansvaret för försörjningsverksamheten till Tekniska nämnden/ Teknikförvaltningen.
Försörjningsverksamheten har ca 200 medarbetare och omsluter ca 180 mnkr per år.
Ekonomimodellen utgörs av köp/sälj där övriga nämnder är kunder.
Verksamheten omfattar:
- Hjälpmedelsförsörjning med inköp, förrådshållning, distribution, teknik och
service av hjälpmedel (tex nyckelgömmor och kameraövervakning i hemmen)
samt hjälpmedelspolicyn.
- Varuförsörjning med hantering av lagervaror (inköp, förrådshållning,
distribution) och beställningsvaror (inköp och distribution).
- Vaktmästeri med hantering av återvinning/källsortering, tvättförråd och
bårhusverksamhet. konferensservice, passerkortshantering, möbelhantering
/service m.m
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- Regiontransporter
- Post/pakethantering inklusive distribution
- Städverksamhet med hantering av egenregi (allmän städning, allergistädning,
flyttstäd, konferensservice, caféservice mm) och underentreprenörer
(fönsterputs, storstädning, mm)
- Fordonsverksamhet med samordning (upphandling, brukande och avveckling)
av leasingsfordon och bilpool. Bilpolicy och policy för drivmedel.
Dialog har förts mellan Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen och
båda förvaltningarna är överens om att förflyttningen ger goda förutsättningar att
skapa värde. Dels genom att ge Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
förbättrade förutsättningar att hantera sitt komplexa uppdrag och också för Tekniska
nämnden/Teknikförvaltningen att bedriva utveckling och effektivisering i relation till
det uppdrag man har idag.
Förslaget har samverkats med de centrala fackliga organisationerna inom såväl
regionstyrelseförvaltningen som teknikförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen och Teknikförvaltningen gör bedömningen att
föreslagna organisatoriska förändringar bidrar till den förflyttning som
Regionstyrelseförvaltningen sett behov av efter tidigare utvärderingar. Den
föreslagna förändringen skapar på sikt även möjligheter för samordningsvinster med
verksamheter inom Teknikförvaltningen och på så sätt en effektivisering inom
regionen som helhet.
Ett fortsatt stort behov av att föra dialog och att kommunicera föreligger och det är
avgörande att berörda medarbetare och chefer involveras fortlöpande.
Tidplanen bedöms snäv men samtidigt är det en fördel att genomföra en förändring
av detta slag vid ett årsskifte. Därför förordar förvaltningarna att tidplanen hålls.
Förvaltningarna bör återkomma till respektive ansvarig nämnd med information
kring det fortsatta arbetet och dess konsekvenser. Båda förvaltningarna bedöms
behöva se över sin egen ledningsstruktur för att säkerställa bästa möjliga effekter av
förändringen.
Dessutom behöver reglementen och delegationsordningar ses över och eventuella
revideringar med anledning av det förändrade uppdraget genomföras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2020, RS 2019/1215
Regionstyrelseförvaltningen

Teknikförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Skickas till
Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/6
9 juni 2020

Leif Tofftén

Tekniska nämnden

Månadsrapport maj 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att månadsrapporten för maj godkänns.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens nettodriftkostnader uppgår för perioden till -107 861 000
kronor (-52 635 000 kronor), vilket är en negativ budgetavvikelse med -12 860 000
kronor (3 435 000 kronor). Den ekonomiska prognosen för 2020 visar på ett
budgetunderskott med -64 899 000 kronor. I delårsrapport nr 2 kommer ny prognos
att göras.
Totalt 34,6 miljoner kronor i prognosen är relaterat till pandemin och resterande 30,3
miljoner kronor till övriga faktorer vilket redovisades vid aprilrapporten.
Teknikförvaltningens utfall för kostnader och intäkter tom maj månad jämfört med
periodens budget åskådliggörs i nedanstående tabell.
Text

Periodens Budget
2020, 000 kronor

Intäkter
Driftkostnader
Netto

392 666
-487 667
-95 001

Periodens Utfall
2020, 000 kronor

400 498
-508 359
-107 861

Skillnad,
000
kronor

7 832
-20 692
-12 860

Intäkternas utfall för perioden uppgår till totalt 400 498 000 kronor (423 293 000
kronor). Jämfört med föregående år har intäkterna sjunkit med ca 22 795 000 kronor.
Det förklaras bl.a av följande:
 minskade intäkter inom markupplåtelse för uteserveringar med – 1 433 000
kronor
 minskade intäkter för Almedalsveckan med -3 871 000 kronor.
 Intäkterna för Kollektivtrafiken har minskat med -984 000 kronor
 Minskade intäkter för vägverksamheten med -1 865 000 kronor
 Införandet av nya principer för periodisering av intäktsbudgeten för VAverksamheten och avfallsverksamheten innebär en minskning av intäkterna.
Tidigare har intäkterna periodiserats månadsvis vilket nu inte har skett.
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Fakturering av dessa avgifter sker kvartalsvis vilket innebär att utfallet tom
juni kommer att ge en rättvisande bild.
De totala driftkostnaderna för perioden januari – maj uppgår till -508 359 000 kronor
(-475 928 000 kronor ), vilket innebär en ökning med 26 299 000 kronor vid en
jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Förklaringen till att kostnaderna för
teknikförvaltningen ökar är bl.a följande:





Kapitalkostnaderna har ökat med 15 728 000 kronor.
Personalkostnaderna har ökat med 3 844 000 kronor.
Bränsle, energi och vatten med 7 843 000 kronor.
Övriga köpta tjänster har ökat med 1 803 000 kronor.

Den ekonomiska ramen för Teknikförvaltningen uppgår till 141 111 000 kronor. I
nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens nettokostnader för perioden
januari-maj 2020 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat,
avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltningens verksamhet.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltni
ng intäktsfinans
Total

Periodbudget
Intäkter, tkr

Periodbudget
kostnader, tkr

7 587
11 496
69 080
102 899
201 606

-8 330
-11 493
-125 588
-139 802
-202 454

392 666

-487 667

Utfall
Intäkter, tkr

Utfall
Kostnader, tkr

Avvikelse,

7 148
11 442
62 451
102 317
217 140

-7 611
-9 609
-131 857
-141 683
-217 601

280
1 832
-12 898
-2 462
388

400 498

-508 359

-12 860

tkr

Inom den skattefinansierade verksamheten redovisas en negativ avvikelse med
-12 898 000 kronor . Den negativa avvikelsen beror i huvudsak på underskott inom
parkeringsverksamheten med -2 414 000 kronor, markupplåtelse med -1 629 000
kronor, Gator- och vägar med -7 486 000 kronor. För gata- vägverksamheten
kommer kostnaderna att sjunka under sommarperioden. För kollektivtrafiken
redovisas ett underskott med -2 938 000 kronor .
Inom den avgiftsfinansierade verksamheten redovisas en negativ avvikelse med
-2 462 000 kronor, varav – 2 123 000 kronor hänförs till VA-verksamheten. För
avfallsverksamheten redovisas ett underskott med – 143 000 kronor vilket är en
resultatförbättring jämfört med april då resultatet var -3 404 000 kronor. För
hamnverksamheten redovisas ett underskott med -2 195 000 kronor vilket uppvägs
av ett överskott för kryssningskajsverksamheten med 1 534 000 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att ekonomin är i obalans inom de taxefinansierade
verksamheterna samt inom de skattefinansierade verksamheterna. Den ekonomiska
obalansen kan i huvudsak härledas till pandemin.
Tilläggsanslag har sökts för ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken med
12 890 000 kronor. En omdisponering av driftanslag är beslutad av Barn- och
utbildningsnämnden med totalt 1 238 000 kronor under 2020, vilket kommer att
frånräknas tilläggsanslaget.
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Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Upprättande av månadsrapport
tom maj är i överensstämmande med region Gotlands övergripande mål nr 17
”Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv – inte relevant.
Landsbygdsperspektiv – inte relevant.
Ekonomisk konsekvensanalys – teknikförvaltningens ekonomi är i obalans vilket i
huvudsak förklaras av pandemin.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-06-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1684
8 juni 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Kostnadsminskningar inom TKF 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att åtgärder vidtas 2020 i enlighet med
teknikförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har uppdragit åt teknikförvaltningen att redovisa vilka
kostnadsminskningar som kan genomföras under 2020. Syftet med åtgärderna är att
minimera förvaltningens budgetunderskott vad gäller de avvikelser som inte är
pandemirelaterade. Förslagen ska omfatta alla verksamheter och avdelningar.
Teknikförvaltningens ekonomiska prognos för 2020 uppgår till totalt 64,9 miljoner
kronor varav 34,6 miljoner kronor är relaterat till pandemin.
Enligt prognosen är totalt 30,3 miljoner kronor påverkat av andra effekter än
pandemin. Av totalbeloppet utgör 12,9 miljoner kronor ökade kostnader för
kollektivtrafiken vilket tilläggsanslag har ansökts. Ökade kostnader är beräknade för
färdtjänst och sjukresor med 5,0 miljoner kronor vilket tilläggsanslag skall ansökas.
När det gäller de resterande 12,4 miljoner kronor så kommer det att krävas åtgärder
av teknikförvaltningen för att sänka nettokostnaderna.
För VA-verksamheten redovisas en negativ prognos med 6,0 miljoner kronor, vilket
beror på ökade kapitalkostnaderna.
Nedan följer ett antal åtgärder med konsekvenser för verksamhet, utbud och eller
kunder/abonnenter, som innebär att nämnden måste fatta ett aktivt beslut. Vid sidan
av detta sker ett antal aktiviteter inom teknikförvaltningens verksamheter som syftar
till att sänka nettokostnaderna.
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Teknikförvaltningen föreslår att följande nettokostnadsminskningar genomförs:
Avdelning

Förslag

Belopp,
tkr
1 400

1

Hamnavdelningen

Underhåll av
hamnanläggningar skjuts upp.

2

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Avvakta med rekrytering av
VVS-ingenjör.

600

3

Gataparkavdelningen

100

4

Gataparkavdelningen

5

Gataparkavdelningen

6

Gataparkavdelningen

Avbryta samtlig flaggning på
Visby ringmur samt övriga
orter på Gotland med
omedelbar verkan. Alternativt
”fast” flaggning med
exempelvis Gotlandsflaggan
eller Svenska flaggan på ett
antal platser där flaggan får
sitta upp dygnet runt.
Genomgång och avslut av
externa samarbeten
/driftskostnader på uppdrag
som kan omdisponeras till
egen regi.
Nyrekryteringen av
maskinförare till Vägområde
Gotland skjuts till 1:a januari
2021.
Röjning ”Klinten” i Visby
innerstad genomförs ej!

7

Gataparkavdelningen

Generellt sänkt standard på
samtlig grönyteskötsel.
Klippning samt släppa upp
ytor som ej kommer
slaghackas hösten 2020.
Utförs av egen personal.

250

8

Gataparkavdelningen

250

9

VA-avdelningen

Generellt sänkt standard på
gator/vägar. Sopning, röjning
vägar, kantskärning,
siktröjning samt minskad
väginspektion. Arbetet utförs
av externa entreprenörer.
Förskjuter anställning av den
vakanta vattenmätartjänsten
och ersätts ej med vikarie
2020.

10

VA-avdelningen

Vakant enhetschef för enhet
Abonnent och Ekonomi.

640

40

200

100

350

Konsekvensbeskrivning
Underhållet av hamnanläggningar
skjuts upp till 2021. Konsekvensen
blir att kostnaderna skjuts upp till
kommande år. Någon risk för
framtida fördyringar av verksamheten
finns inte om detta är punktinsats.
Annan medarbetare får ytterligare
arbetsuppgifter. Kvalitet kommer att
minska. Klarar inte
fastighetsägarkravet i alla avseenden.
Ingen flaggning över huvud taget
alternativt ”fast” flaggning fr.o.m. när
beslut fattas. Åtgärden kommer att
innebära sänkta personalkostnader för
parkavdelningen. Antal arbetstimmar
för obekväm arbetstid kommer att
minska. För en stor flaggning åtgår ca
20 timmar.
Minskat samarbete med externa
parter.

Det blir minimalt med åtgärder på
enskilda vägar med statsbidrag där vi i
princip kommer genomföra endast
felavhjälpande underhåll.
Risk för ökade klagomål och ev.
skador på fastigheter. Det krävs en
långsiktig plan på c:a 3 år för att
åtgärda problemet. Ska detta göras bra
i framtiden kostar det c:a 1,5 mkr (ta
bort murgröna samt nätning).
Minskad tillgänglighet på bl.a.
grönytor såsom fotbollsplaner samt
parkytor. Mer ärenden i InfraControl
samt W3D3. Risk för ökade problem
med skadedjur. Vissa ytor kommer
”släppas” upp vilket innebär
besparingar 2020 men ökade
kostnader 2021.
Minskad sopning med risk för
förhöjda värden kring PM10. Risk för
mera översvämningar i
dagvattenbrunnar. Minskad
restlevnadstid på gator/vägar.
Mycket ökad arbetsbelastning på övrig
personal, det kan bli
arbetsmiljöproblem.
Investeringsprojekt med fjärravläsning
för Visby förskjutas till 2021.
Fortsatt ökad arbetsbelastning på
avdelningschefen.
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Avdelning

Förslag

11

VA-avdelningen

120

Skjuter denna kostnad till 2021.

12

VA-avdelningen

Avdelningen har avbeställt
Gotlandsbrunnslock och ska
använda gamla så länge.
Färre kurser och utbildningar.

200

13

Projektavdelningen

Färre utbildningar på
avdelningen och resor med
anknytning till utbildningen.

170

14

Projektavdelningen

Färre studieresor som är
kopplade till projekten. Det
är kostnader som inte kan
läggas på investeringar idag.

30

15

Projektavdelningen

30

16

Avfallsavdelningen

Informationsmöten kopplade
till investeringsprojekt med
extern part, så som
entreprenörer, konsulter och
grannar och medborgare
stoppas.
Slamtransport på Fårö till
reningsverket i Slite
optimeras.

Det blir konsekvenser vad gäller
kompetens som det alltid blir när man
spara eller tar bort utbildningar.
Konsekvensen blir
kvalitetsförsämringar på sikt i
projekten samt också risken för att
folk slutar när dem inte ser något slut
på försämringar på villkor mm. Det
finns också utbildningar som vi måste
gå för att uppehålla våra licenser så
som K-ansvarig mm.
Konsekvensen blir att vi inte kan följa
med verksamheterna vid visningar av
referensprojekt som vi skall hjälpa
dem att bygga eller göra. (Typ akuten
mm). Det blir också en kvalité
försämring i slutändan på
slutprodukten och frågan är om man
sparar något i slutändan?
Konsekvensen blir att vi inte får ut
information till våra medborgare, och
frågan är om regionen sparar något i
slutändan.

17

Avfallsavdelningen

Optimera beredskapsschema
för slamverksamheten till
tömningsintervall.

200

18

Avfallsavdelningen

Ingen mottagning av
betalsopsäckar på Fårö.

115

19

Avfallsavdelningen

Debitering av projektledartid
för investering i Slite deponi.

20

Avfallsavdelningen

Öppnar och driftar
Avfallsanläggning i Slite för
mottagande från
verksamheter.

Totalt

Belopp,
tkr

300

1 000

140

Konsekvensbeskrivning

Idag används ÅC för att transportera
det ihopsamlade slammet till
regionens reningsverk. Åtgärden skulle
innebära att transporten sker inom
verksamheten. Avdelningens
bedömning är att det ska kunna ske
inom ramen för verksamheten.
Beredskapstiden kommer enbart att
omfatta vissa tider på dygnet, inte
dygnet runt. Det blir förkortad
svarstid. Begränsning av kundservice.
Kund med betalsopsäck hänvisas till
Fårösund ÅVC. Risk för
nedskräpning, klagomål och negativ
publicitet.
Debitering av projektledartid för
investeringen i Slite deponi. Den
debiterbara tiden avser två
projektledare vid avfallsavdelningen.
Effektivare omhändertagande av rena
jordmassor som leder till ökade
intäkter för Avfallsavdelningen och
minskade kostnader för
skattefinansierade verksamheter.

6 235

Syftet med åtgärderna är att minska nämndens nettokostnader 2020.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att föreslagna åtgärder genomförs.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Begäran om tilläggsanslag för
ökade driftkostnader inom kollektivtrafiken är i överensstämmande med region
Gotlands övergripande mål nr 17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till
minst 2 procent av nettokostnaden”.
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Tjänsteskrivelse
Region Gotland

TN 2020/1684

Barn- och genusperspektiv – Konsekvenser för barn- och genusperspektivet
redovisas ovan.
Landsbygdsperspektiv - Konsekvenser för landsbygdsperspektivet redovisas ovan.
Ekonomisk konsekvensanalys – Om åtgärderna genomförs finns det möjlighet för
teknikförvaltningen att sänka nettokostnaderna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-06-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1421
11 maj 2020

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Internkontrollplan 2020
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner den interna kontrollplanen 2020.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade år 2012 att införa ett internt kontrollsystem. Den interna
kontrollen ska följas upp årligen och förvaltningens utvärdering av den interna kontrollen ska
avrapporteras i en särskild rapport till nämnden som biläggs årsredovisningen. Rapporten ska
redovisa resultatet av genomförandet av den interna kontrollplanen. Om brister i den interna
kontrollen upptäckts skall åtgärder till förbättring föreslås.
Förslaget till intern kontrollplan baseras på en riskbedömning som gjorts av
ledningsgruppen.
Enligt Regionens riktlinjer har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det
interna kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska varje år anta en
särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.
Rutin
Moms

Kontrollmål
Att momskontering inom den
affärsdrivande verksamheten görs
korrekt.

Investeringsverksamhet

Att klassificering av investeringar
inom fastighetsförvaltningen görs
korrekt.

Upphandling

Att upphandlingar kan
genomföras som planerat.

Handlingsplan utifrån
medarbetarenkäten

Att samtliga enheter har arbetat
fram spelregler för hur de vill/ska
vara mot varandra och andra.
Att avsättningen av
efterbehandling av gamla deponier
hanteras rätt.
Att ramavtal används vid inköp.

Avsättning för
efterbehandling av
deponier
Avtalstrohet

Kontrollmetod
Totalt 50 st stickprov av
leverantörsfakturor för VAverksamheten genomförs. Uppföljning
görs av momskontering för den
affärsdrivande verksamheten för att
klara ut om rätt momskonto används.
Totalt 25 st stickprov av
leverantörsfakturor för
fastighetsförvaltningen överstigande
100 tkr bokförda på driftbudgeten.
En inventering av hur många
upphandlingar som inte genomfördes år
2019 pga resursbrist.
Genomgång av framtagna spelregler.
Kontroll av 2019 års redovisning mot
efterbehandling av deponier. Är
transaktionerna rätt klassificerade.
Totalt 50 st stickprov av inköp vid TKF
under 2020.
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Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att planen kommer att genomföras under
september-oktober 2020. Resultatet redovisas för nämnden i november månad och bifogas
även årsredovisningen. Syftet med den interna kontrollplanen är att pröva den interna
kontrollen samt att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Koppling till Region Gotlands övergripande mål: Planen om att utvärdera den
interna kontrollen är i överensstämmande med region Gotlands övergripande mål nr
17 ”Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden”.
Barn- och genusperspektiv – Genomförandet av den interna kontrollen kan bidra
till att det Gotländska samhället fortsatt kan utvecklas i en positiv riktning.
Landsbygdsperspektiv – Om teknikförvaltningen har en god intern kontroll så kan
det ha effekter av att hela Gotland kan utvecklas i en positiv riktning.
Ekonomisk konsekvensanalys – En god intern kontroll kan innebära sänkta
nettodriftkostnader för teknikförvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-11

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/755
7 april 2020

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Remiss: Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för
Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner teknikförvaltningens skrivelse som avlämnas som
remissyttrande till regionstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har överlämnat remissförslag på Vårt Gotland – regional
utvecklingsstrategi för Gotland 2040 (RUS). En vision och strategi för de kommande
20 åren. Ett omfattande dokument som bland annat också samspelar mot de 17
globala hållbarhetsmålen. I grunden visar teknikförvaltningens verksamhetsplan
2020, som i sin tur utgår från de 18 målen i regionens styrkort, att nämnden och
förvaltningen i stort arbetar med de områden och effektmål som utvecklingsstrategin
2040 pekar mot. Många av nämndens verksamhetsområden finns belysta och
framlyfta med strategiska inriktningar. Ett antal områden bör dock få mer utrymme
och förtydligas i strategin. Det gäller bland annat kollektivtrafik, vägar och
infrastruktur samt säkerhet och kris och beredskap.
De övergripande målen och strategidokumentet som helhet föreslås kompletteras
med beaktande av tekniska nämndens synpunkter.
Bedömning

Under visionen ”Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet” anges tre
övergripande mål tillsammans med ett antal effektmål som förtydligar innehållet och
visar vad som behövs för att nå dem.
I detta remissvar lyfter förvaltningen några delar som borde ges ett större utrymme
och ställningstagande i förslaget:
Synpunkter på remissförslaget lämnas under rubriker som återfinns i remissförslaget:
Effektmål
Mål 1.6 God beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Målet bör förtydligas och eller kompletteras kring delar som kriser/beredskap samt
totalförsvar.
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Mål 3.6 Ett hållbart transportsystem och ökad tillgänglighet
Målet borde ge en tydligare inriktning för kollektivtrafikens utveckling över hela ön.
Övergripande samhällsutmaningar
Avsnittet som helhet kan kompletteras med kris- och beredskapsområdena, utöver
det som anges för miljö- och klimat. Även det rådande säkerhetsläget och
uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar där Gotland är nationellt ett prioriterat område
måste vägas in i strategin.
Tio områden som bidrar till att målen nås
Hälsa och delaktighet
Resonemanget som förs under stycket ”Förmåga att hantera samhällsstörningar” bör
kompletteras och utvecklas tydligare i förslaget. Tillsammans med nuvarande
Corona-pandemis effekter talar detta för att ett eget område för frågor som kris,
beredskap och säkerhetsläge behöver finnas i förslaget och att strategisk inriktning
och prioritering för dessa delar anges tydligare.
Kommunikationer
Avsnittet som helhet bör kompletteras med mer kring reservhamnsfrågan samt
kollektivtrafikutvecklingen.
Näringslivsutveckling
Bostadsförsörjning och byggande
Då två av de övergripande målen siktar mot attraktiva livsmiljöer, ökad befolkning,
goda kommunikationer och en väl utbyggd infrastruktur bör de här avsnitten
kompletteras med strategiska inriktningar för kollektivtrafik och för vägar- och
infrastruktur särskilt som strategin anger ”utgår från.. ett geografiskt perspektiv med
fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring” (sid 16)
Förvaltningen har lyft fram de delar som bedöms behöver förstärkas och förtydligas.
Sammanfattningsvis gäller det kollektivtrafik, infrastruktur samt säkerhet och kris och
beredskap. Tekniska nämnden föreslås överlämna förvaltningens skrivelse som
remissyttrande.
Barn- och genusperspektiv
Jämställdhets- och barnrättsperspektiv är ett av de genomgående perspektiven i
strategin (sid 16-17)
Landsbygdsperspektiv
Strategin har hela Gotland-begreppet, landsbygdssäkring som ett av tre genomgående
perspektiv i strategin (sid 18-19)
Ekonomisk konsekvensanalys
För tekniska nämnden betyder de utpekade områdena vatten, vägar ett fortsatt stora
budgetbehov. En uthållig kollektivtrafikutbyggnad kräver också prioriteringar i
budgeten.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/755

Beslutsunderlag

Missiv remissförslag RSF 2020-02-28
Remissförslag: Vårt Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland, RS
2018/1237
TKF Tjänsteskrivelse 2020-04-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Ärende RS 2018/1237
28 februari 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Enligt sändlista

Remissförslag av Vårt Gotland 2040 - regional
utvecklingsstrategi för Gotland
Varmt välkommen att lämna synpunkter på förslag till ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland, Vårt Gotland 2040.
Remissförslaget finns presenterat digitalt på www.gotland.se/gotland2040
Remisstiden är från den 3 mars till och med den 31 maj.
Vi välkomnar synpunkter på alla delar i förslaget. Region Gotland önskar
särskilt svar på frågorna;
 Hur ser ni på förslag till vision?
 Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040?
Effektmål?
 Hur kan ni bidra till att målen nås?
 Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt
(närmsta fem åren)?
 Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?
Remissvar lämnas via vår e-tjänst https://etjanst.gotland.se/SynpunkterRUS
Remissvar kan även skickas till registrator-rs@gotland.se ange ärendenummer
RS 2018/1237.
Åtta remissdialoger förlagda på olika platser på Gotland finns inbokade under
mars och april. Tid och plats finns på www.gotland.se/gotland2040
Frågor kan ställas till Anette Jansson, projektledare för regional utvecklingsstrategi, Region Gotland, tfn 0498-26 90 13 eller anette.jansson@gotland.se
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Sändlista
Region Gotland
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Patientnämnden
Tekniska nämnden
Gotlandshem
Stiftelsen Gotlandsmusiken
Statliga myndigheter och bolag
Arbetsförmedlingen
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Energimyndigheten
Fortifikationsverket
Försäkringskassan
Försvarsmakten
Gotlands Tingsrätt
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kriminalvårdsmyndigheten
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Riksarkivet
Lantmäteriet
Länsstyrelsen i Gotlands län
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Pensionsmyndigheten
Riksantikvarieämbetet
Sametinget
Skatteverket
Skogsstyrelsen
SIDA DAR
Statens Servicecenter
Statens fastighetsverk
Statens kulturråd
Statens skolverk
Svenska ESF-rådet
Svenska filminstitutet
Svenska kraftnät
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Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden)
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trygghetsstiftelsen, Gotland
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Uppsala universitet Campus Gotland
Vinnova
Åklagarmyndigheten
ALMI Gotland
GEAB
Post Nord AB
Svenska Spel AB
Swedavia AB
Näringsliv och civilsamhälle
ABF
Aktiva Seniorer på Gotland
Arriba Byggnads AB
Assistans på Gotland AB
Attendo Sverige AB
Bilda
Brukets Livs AB
Cementa AB
Coop Gotland
Gotlands Bilfrakt AB
Gotlands Byggmästareförening
Coompanion Gotland
Destination Gotland
Equmeniakyrkan Gotland
Fastighetsägarföreningen
Folkuniversitetet
Fibernät Gotland
Funkisam
Företagarna Gotland
Gotlands bygdegårdsdistrikt
Gotlands Förenade Besöksnäring
Gotlands museum
Gotlands Slagteri AB
Guteskolan AB
Hembygdsförbundet Gotland
Hela Sverige ska leva
Hushållningssällskapet
Gotlands Kulturrum
Kenova AB
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LO Gotland
LRF Gotland
LRF Ungdomen
Länsteatern på Gotland
Naturskyddsföreningen
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Gotlands studentkår Rindi
Payex Sverige AB
Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
RF-SISU Gotland
Riksförbundet Pensionärers Gemenskapsgrupper
Rädda Barnen
Röda Korset
SACO Gotland
Samhall AB
Svenskt Näringsliv, Gotland
Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
Sv Kommunalpensionärers Förbund (SKPF)
Studieförbundet Vuxenskolan
Sensus
Studiefrämjandet
Svenska kyrkan, Visby stift
TCO Gotland
Tillväxt Gotland
Ung Företagsamhet Gotland
Utvecklingsbolagen (via GUBIS)
Visby Centrum
Östsvenska
Partierna (Gotland)
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Andra kommuner och regioner
Nynäshamns kommun
Oskarshamns kommun
Västerviks kommun
Region Jönköpings län
Region Kalmar län
Region Kronobergs län
Region Stockholm
Region Sörmland
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REMISSFÖRSLAG

Vårt Gotland 2040 - Regional
utvecklingsstrategi för Gotland
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Inledning:

Gotland ställer om
Gotland har fantastiska förutsättningar. Pulserande landsbygder och en levande
stad, unika natur- och kulturvärden, ett rikt näringsliv, människor med en stark
företagaranda och ett stort engagemang för sin bygd och för samhällsutvecklingen.
Att leva och verka på en ö har alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns en stark tillit och närhet mellan människor. Som ö-region
har vi genom historien varit öppna för influenser från omvärlden. Allt detta stärker
förmågan till förnyelse och omställning.
Omställning är nyckeln till att klara de utmaningar som ligger framför oss; ökad
konkurrens från omvärlden, utvecklingen med en högre andel äldre i befolkningen
och framför allt klimatutmaningen.
Vi använder omställning för att accelerera utvecklingen inom en rad områden. Till
exempel att främja en jämlik hälsa och nå jämställdhet. Vi behöver säkra goda utbildningsmöjligheter och hitta nya arbetssätt för att klara kompetensförsörjningen.
Vi behöver använda och utveckla hållbara produkter och tjänster, för att gå över till
förnybart och klimatsmart. Under det närmsta årtiondet måste utvecklingen snabbt
inriktas på att klara klimatutmaningen. Det kommer också att ge lösningar för en
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Vi är redan inne i omställning. Det har inte minst digitaliseringen visat, tydligt
inom vissa branscher och på god väg inom andra. Vi behöver planera för att förändring är det normala tillståndet. Förmågan att kunna hantera förändringar, vara
anpassningsbar, flexibel och fortsätta att utvecklas är central.
Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att tillsammans skapa förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland. Samsyn
och samordnad handling ger större handlingskraft. Strategin är en plattform för
Gotlands aktörer att utgå ifrån i det gemensamma arbetet mot en hållbar regional
utveckling.
Kreativitet, närhet och livskraft är precis vad som behövs för omställning. Det har
vi på Gotland. Nu använder vi styrkan i den sociala sammanhållningen, tar nya utvecklingssprång samtidigt som vi tar ansvar för att utvecklingen sker inom hållbara
gränser för planeten.
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Vad är en regional
utvecklingsstrategi?
Gotlands regionala utvecklingsstrategi syftar till att tillsammans skapa förutsättningar för bästa möjliga framtid för
oss som bor och verkar på Gotland. Vår utvecklingsstrategi
visar också Gotlands bidrag till Sveriges och Europas utveckling samt till de globala hållbarhetsmålen.
Den regionala utvecklingsstrategin tas fram och genomförs i samverkan mellan
olika utvecklingsaktörer på Gotland; Region Gotland, Länsstyrelsen, Uppsala
universitet Campus Gotland, andra statliga myndigheter, näringslivet och föreningslivet. Gotlands speciella förutsättning, att samma geografiska yta är kommun,
region och län, ger unika möjligheter för samverkan och genomförande.
Det formella uppdraget kommer från lagen om regionalt utvecklingsansvar som
säger att den regionalt utvecklingsansvariga aktören - Region Gotland – i samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle, ska ta fram en strategi för
den långsiktiga utvecklingen för Gotland. I uppdraget ingår också att samordna
insatser för genomförande av strategin och att följa upp resultaten.
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VI SIKTAR MOT

Vision
Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet

Mål och inriktning för Gotlands utveckling
VÅRT
FOKUS

Strategin är ett verktyg för att stärka Gotlands
utveckling i riktning mot visionen, för att möta
utmaningarna och nå en hållbar regional utveckling.
Strategin beskriver Gotlands utmaningar och slår fast
vilka övergripande mål och effektmål som ska nås samt
vilka insatsområden som bidrar till det.

Handling

VI GÖR

För att genomföra strategin behövs allas vårt
engagemang, samverkan, handlingskraft och
uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter.
Vi delar ansvaret för att genomföra insatser som
leder i önskad riktning. Det är vad vi tillsammans gör
som för oss närmare vision och mål. Den regionala
utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i
efterföljande strategier, planer och program.

6

Uppföljning, utvärdering och lärande
VI FÖLJER UPP

Den regionala utvecklingsstrategin behöver följas
upp så vi vet om utvecklingen går åt önskat håll.
Uppföljningen ligger till grund för eventuella
revideringar och för lärande.

Hur ska den regionala utvecklingsstrategin användas?
En stärkt samsyn kring de långsiktiga utvecklingsfrågorna är det viktigaste den regionala utvecklingsstrategin kan bidra till. Att gotländska utvecklingsaktörer drar
åt samma håll ger en större utvecklingskraft på Gotland och en större möjlighet
att nå framgång i påverkan gentemot nationell- och EU-nivå. Förankringen spelar
en avgörande roll.
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Den regionala utvecklingsstrategin:
•

ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan aktörer på lokal,
regional, nationell och internationell nivå och även mellan olika regioner.

•

är utgångspunkt när andra regionala strategier, planer och program tas fram,
inklusive program för hur EU struktur- och investeringsfonder ska användas
i det regionala strukturfondspartnerskapet.

•

är utgångspunkt när Region Gotland och Länsstyrelsen fattar beslut om
finansiering av projekt och företagsstöd, där statliga tillväxtmedel och
EU-medel används.

•

ska beaktas i statliga myndigheters verksamhetsplanering, för insatser som
bidrar till att uppnå målen i de regionala utvecklingsstrategierna och till
det regionala tillväxtarbetet i övrigt.

•

är utgångspunkt för den övergripande koncernstyrningen av
Region Gotlands nämnder och förvaltningar.

•

ska vara inspirerande för näringsliv och föreningsliv på Gotland
och inbjuda till gemensam handling.

Ordet Vi
Genomgående i texten används ordet Vi. När det finns ett vi brukar det finnas ett
dem. Men det är ett inkluderande vi som avses, för att visa på att utvecklingen på
Gotland är en angelägenhet för alla och därmed kan också alla bidra. Vi betyder alla organisationer som bidrar till att genomföra strategin, Region Gotland,
Länsstyrelsen, Uppsala universitet Campus Gotland, andra berörda myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Vi betyder också alla som bidrar till en hållbar
utveckling och till att Gotland blir den bästa platsen att leva på. Vi betyder alla
gotlänningar – infödda eller inflyttade, alla potentiella gotlänningar, delårsgotlänningar, alla som vill Gotland väl. Med orden Vi och Vårt Gotland sätts det
gemensamma bästa i fokus och det faktum att det är tillsammans som förändring
kan åstadkommas.
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Vision och mål
för Gotland 2040
Vision
Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet.
Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med vår unika natur. Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser,
vilket skapar förutsättningar för människor och företag att växa och utvecklas.
Vi driver förändring och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland, något
som ger oss en ledande roll såväl nationellt som internationellt. Gotland är den
bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Tryggt och attraktivt i alla livets
skeden. En plats för allt liv. En plats för hela livet.
Så lyder visionen för Gotland 2040. Visionen bygger på styrkor som Gotland har.
Visionen uttalar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden, men fungerar också som
vägledning och inspiration på kort och medellång sikt.

Mål för
Gotland 2040
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Målen tar utgångspunkt i Gotlands
utmaningar och visar
vad vi vill uppnå på
lång sikt. Målen ska ses
som helhet som tillsammans ger en hållbar
regional utveckling
och leder mot visionen.
Kärnvärdena i det
gotländska varumärket visar hur vi vill
uppfattas.

OMSTÄLLNING

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle
som erbjuder den bästa livskvaliteten.
Gotland är ett tryggt och öppet samhälle för invånare och
besökare, ett jämlikt och jämställt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa. Gotland präglas av en mångfald av uttryck, en rik fritid, ett dynamiskt kulturliv och
goda möjligheter till livslångt lärande. Gotland har trygga
och attraktiva livsmiljöer. Livskvaliteten på Gotland ökar
inflyttningen och fler vill stanna kvar, befolkningen växer
stadigt. Människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Det gotländska samhället tål påfrestningar, är
anpassningsbart och förändringsbenäget.
Gotland är klimatpositivt och en global
förebild i energi- och klimatomställningen.
Gemensamma satsningar och ett målmedvetet arbete möjliggör för Gotland att gå före i energi och klimatomställningen och tidigt nå nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av
växthusgaser genom omställning till förnybar energi och
energieffektivisering. Energi- och klimatomställningen är
en hävstång för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för
att nå övriga miljömål. På Gotland finns god tillgång till
dricksvatten och tillräckliga grundvattennivåer. Östersjön
är ett levande och friskt hav och kretsloppen är giftfria.
Den cirkulära ekonomins betydelse har ökat och naturen
brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Gotland är en innovativ kunskapsregion med
utvecklingskraft och hållbar tillväxt.
På Gotland skapas hållbar tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Företagarandan är fortsatt stark och
näringslivet blomstrar. På Gotland finns goda möjligheter
att testa och förverkliga nya idéer. Samverkan kring forskning och innovation stärker Gotlands attraktionskraft, utvecklar välfärdstjänsterna och bidrar till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Ett gott näringslivsklimat, goda
kommunikationer, en tydlig hållbarhetsprofil, tillgång till
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur ger förutsättningar för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt.
Genom utbildning, attraktionskraft och matchning möts
kompetensförsörjningsutmaningen.
9

Effektmål förtydligar de övergripande målen
De övergripande målen är stora mål, ambitionsmål, men inte så konkreta. Varje
övergripande mål har ett antal effektmål som förtydligar innehållet i respektive övergripande mål och visar på de förändringar som behövs för att nå dem. Effektmålen
ska stödja uppföljning och utvärdering. Till varje effektmål sätts ett antal indikatorer. Indikatorerna mäter faktiska nivåer och förändringar i riktning mot målen.
De effektmål som vi föreslår i denna remissversion är preliminära och syftar till
att ge en bild av tänkbara effektmål. Under remissperioden och fram till en slutlig
version av RUS kommer effektmålen att särskilt ses över. Till effektmålen kommer
också indikatorer för att mäta utvecklingen att tas fram.

Mål 2040: Gotland är
ett tryggt och inkluderande samhälle som
erbjuder den bästa
livskvaliteten.

Mål 2040: Gotland
är klimatpositivt och
en global förebild i
energi- och klimatomställningen.

Mål 2040: Gotland är
en innovativ kunskapsregion med
utvecklingskraft och
hållbar tillväxt.

effek tm ål

effek tm ål

effek tm ål

1. En god, jämlik och
jämställd hälsa

1. Positivt klimatavtryck

2. Goda uppväxtvillkor

2. Ett energisystem
baserat på
förnybar energi

3. En trygg och
attraktiv livsmiljö
4. Höjd utbildningsnivå och goda
förutsättningar för
livslångt lärande
5. Ökad befolkning
i yrkesaktiv ålder
6. God beredskap
och förmåga
att hantera samhällsstörningar

3. Hållbara och
klimatpositiva
näringar
4. Säkrad tillgång till
vatten av god
kvalitet
5. Säkrad biologisk
mångfald

1. Ökad tillväxt
i näringslivet
2. Ökad innovationskraft och utvecklade styrkeområden
3. Förbättrad matchning mellan utbud
och efterfrågan
av arbetskraft
4. En mer inkluderande och
jämställd
arbetsmarknad
5. Ökat bostadsbyggande och
en resurseffektiv
bebyggelse
6. Ett hållbart
transportsystem
och ökad tillgänglighet
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Gotländska
utmaningar
När Sveriges regioner arbetar med den regionala utvecklingsstrategin ska de enligt regeringen möta fyra samhällsutmaningar som påverkar Sverige och Sveriges regioner i arbetet
med att uppnå målet för hållbar regional utveckling. Här
beskriver vi kort samhällsutmaningarna och hur de påverkar
Gotland. Ett antal utmaningar för Gotland har också tagits
fram i den nulägesanalys som gjordes under 2019.

Övergripande samhällsutmaningar
De övergripande samhällsutmaningarna är stora utmaningar som
behöver mötas men som också innebär betydande möjligheter. Dessa är;
• demografisk utveckling
• klimat och energi

•
•

social sammanhållning
globalisering

11

Demografisk utveckling
De långsiktiga befolkningsprognoserna för Sverige visar att andelen personer
över 85 år nära nog kommer att fördubblas under de närmaste två decennierna.
Samtidigt bedöms antalet personer i yrkesaktiv ålder endast öka måttligt. Gotland
är en av sex regioner i landet där andelen i yrkesaktiv ålder minskar. Andelen äldre
ökar och den närmaste framtiden medför främst en ökning i åldersgruppen 80
år eller äldre. Redan idag har Gotland en hög försörjningskvot. Försörjningskvoten är antalet i befolkningen mellan 0-19 år och 65+ som andel av befolkningen
mellan 20-64 år. 2018 uppgick kvoten till 83,3. Det innebär att på 100 personer i
yrkesaktiv ålder finns 83 personer som är yngre eller äldre. I landet som helhet var
kvoten 75,3. År 2027 prognostiseras Gotlands kvot bli hela 96,8. Gotland har ett
negativt födelsenetto, det vill säga antalet födslar är färre än antalet som avlider.
En nödvändig förutsättning för att befolkningen ska fortsätta växa är att nettoinflyttningen, från andra delar av Sverige och från utlandet, varje år blir högre än
födelseunderskottet.

100 PERSONER I
YRKESAKTIV ÅLDER

SKA FÖRSÖRJA

2018: 83 personer som är
yngre än 19 och äldre än 65
Riket 75 personer
Prognos 2027: 97 personer som är yngre än 19 och
äldre än 65
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Klimat och energi
Den globala uppvärmningen får mycket stora konsekvenser för jorden, dess ekosystem, människor, jordbruk, vattenförsörjning och samhällen. Detta gäller också
för Gotland. Kustområden och öar hör också till de mest utsatta. Merparten av
öns natur är fysiskt påverkad av människan. Industrin på ön ger stora utsläpp. För
att begränsa de biologiska och socioekonomiska effekterna av klimatförändringarna behövs snabba åtgärder för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Samtidigt måste klimatanpassning ske för att möta de förändringarna som nu sker i allt
snabbare takt. En stabil energiförsörjning med en tillräcklig överföringskapacitet
är en förutsättning för Gotlands konkurrenskraft. Brytvärda mineraler, kvarvarande fossila energiresurser och odlingsbar mark kan bli föremål för konflikter på
grund av klimatförändringarna. För ett tryggt och tillitsfullt samhälle är det av
stort värde att kunna klara energi- och livsmedelsförsörjning under en viss tid utan
leveranser från omvärlden.

Social sammanhållning
Det finns i dag tendenser till en polarisering av samhället i stort. Ett spänningsförhållande finns mellan land och stad. För Gotlands del innebär urbanisering
utmaningar i form av en allt högre andel äldre på de gotländska landsbygderna.
Delar av de gotländska landsbygderna har en sjunkande andel permanentboende
och en ökande andel fritidsboende. En annan sida är den ekonomiska polariseringen som syns i livsvillkor och levnadsvanor. På Gotland finns skillnader i hälsa,
upplevd trygghet och tillit mellan könen och mellan socioekonomiska grupper.
Ett ökat spänningsförhållande mellan grupper med olika etniskt ursprung kan
också observeras i samhället i dag. Om samhället inte klarar av att fullfölja sina
åtaganden riskerar tilltron till stat och institutioner att minska.
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Globalisering
Under de kommande decennierna kommer sannolikt den globala konkurrensen
att öka även inom segment som inte varit utsatta för samma hårda globala konkurrens som delar av tillverkningsindustrin. Det mesta talar för att den globala konkurrensen, som på ett genomgripande sätt förändrat innehåll och arbetsfördelning
i världsekonomin under de senaste decennierna, kommer att fortsätta påverka
skeendet under överskådlig framtid.
För att möta dessa utmaningar behöver Sveriges regioner vara attraktiva för
företag och människor. För Gotlands del handlar det bland annat om att ha en arbetskraft med rätt utbildning och kompetens, samt en god transportinfrastruktur
och utvecklad digitalisering som gör ön bättre uppkopplad till sin omvärld. Även
högre utbildning och arbetsmarknad blir allt mer global. Det kräver initiativ som
aktiverar möjligheten att via distans även nå marknader utanför regionen. Våra
företag måste ha accessen till globala talanger, och våra framtida talanger måste få
access till globala företag samt utbildningsplattformar för att stärka både utbud
och efterfrågan i regionens arbetsmarknad.

Utmaningar för Gotland
En regional utvecklingsstrategi ska bygga på en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i regionen. En sådan nulägesanalys togs fram under 2019. Under dialoger hösten 2019 prioriterades utmaningarna kring kompetensförsörjning, klimat och energi, befolkningsutveckling,
utbildningsnivå, vattenförsörjning och hälsa.
Nulägesanalysen sammanfattas i fjorton utmaningar. Nedan är de sorterade
i relation till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
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Ekonomiska
• Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar
• Gotland är Sveriges mest företagsamma region, men behöver vidga sina
marknader nationellt och internationellt
• Gotland har låg bruttoregionprodukt (BRP) och låga inkomster jämfört med
andra regioner, vilket ger lägreskattekraft och sämre förutsättningar för välfärd
• Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.
• Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet,
det offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.
Sociala
• Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet.
• De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god,
men hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
• Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en stor
potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och längre utbildning.
• Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar
av ön och för alla målgrupper
• Ö-läget innebär särskilda utmaningar att hantera olika typer
av samhällsstörningar.
•

•

•

•

Miljömässiga
Gotland har stora klimat- och
miljöutmaningar, men också
möjlighet att gå före i energiomställningen.
Gotlands läge gör tids- och
kostnadseffektiv tillgänglighet till
en nyckelfråga, men resor och
transporter måste bli mer hållbara
Gotland har stora och unika
kultur- och naturvärden,
utmaningen är att både
bruka, bevara och utveckla.
Vattenförsörjningen är
avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången till
vatten av god kvalitet är sårbar.

Cred: Azote Images
för Stockholm
Resilience center

När de sammanfattande utmaningarna sätts i relation till de globala hållbarhetsmålen
så framgår det att Gotland har styrkor och utmaningar som rör de flesta av målen.
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Genomgående
perspektiv för en
hållbar utveckling
Vår regionala utvecklingsstrategi utgår genomgående från ett
jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett geografiskt perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring. Agenda
2030 är en utgångspunkt och de tre hållbarhetsdimensionerna
genomsyrar arbetet med synsättet att social hållbarhet är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling. De genomgående perspektiven är viktiga även i
genomförandet för att nå målen för Gotland.
Jämställdhets- och barnrättsperspektiv
Ett attraktivt Gotland, nu och i framtiden, är en plats där kvinnor och män har
samma möjligheter och rättigheter, olikheter bejakas som en resurs för regionens
utveckling och alla invånares förmågor tas tillvara utan att någon person eller
grupp blir diskriminerad1.
Jämställdhet och barnens rätt till en trygg uppväxt är särskilt prioriterat för en
hållbar utveckling för Gotland. Barn och unga behöver få förutsättningar att
utvecklas till trygga individer som aktivt kan ta del i samhällsutvecklingen. Vi
måste därför värna barns rättigheter. Barnen ska bli lyssnade på och barnets bästa
ska alltid vara utgångspunkt i beslut som rör dem.

1
Avser kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
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Jämställdhet är en förutsättning för en demokratisk utveckling och en hållbar
regional utveckling. För att kvinnor och män ska uppleva en region som attraktiv
krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Jämställdhet är också en mänsklig rättighet som ska genomsyra alla sektorer i samhället.
I såväl teori och praktik finns stöd som visar att tillväxt och jämställdhet förstärker varandra och främjar tillväxt genom att öka tillgången på arbetskraft, att
humankapitalet används effektivare, öka effektivitet och lönsamhet i organisationer, fördjupa demokratin och ökar det sociala kapitalet, samt att öka innovationsförmågan och samhällets resiliens.2

JÄMSTÄLLDHETSPOLITIKENS NATIONELLA MÅL
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.

En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva
medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och
villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha
möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.

2

Att fortsätta välja jämställdhet, Tillväxtverket (2019)
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Hela Gotland - det geografiska perspektivet
En hållbar utveckling kräver balans och samspel mellan land och stad. En regional
utvecklingsstrategi gäller för hela Gotland, från Sundre i söder till Fårö i norr. En
bibehållen god inomregional balans är viktigt på Gotland – en landsbygdsregion
som består av olika geografier som alla samspelar.
Gotlänningarna bor över hela ön, i samtliga 92 socknar. Den geografiska strukturen med 92 socknar är viktig för Gotland. Den lokala identiteten och stoltheten
är stark och har genom alla tider sammanfört och mobiliserat människor på ett
framgångsrikt sätt. Gotland är hem för runt 60 000 gotlänningar och 58 procent
av befolkningen bor utanför Visby. Det finns också många deltidsboende vars
hjärta bor på Gotland. På Gotland är Visby dominerande som tätort med en befolkning på cirka 25 000 invånare, de näst största tätorterna är Hemse med drygt
1700 invånare och Slite med drygt 1500 invånare.3

3

SCB, 2018
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Åtta serviceområden
för närservice

Sedan ett tag tillbaka används begreppet landsbygder istället för landsbygd. Det
synliggör på ett nytt sätt bredden och den stora variation som de olika landsbygderna har. De svenska landsbygderna ser ut på många olika sätt beroende på om du
är i norr eller söder, så också på Gotland. Även om avstånden är korta på Gotland
så finns det skillnader i förutsättningar som behöver beaktas.
Region Gotland arbetar med flera strategier för att säkerställa god service och
en hållbar utveckling över hela Gotland. I strategin ”Ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland” beskrivs hur det framtida offentliga serviceutbudet
ska utformas. För närservice finns åtta serviceområden med de större orterna,
med mer än 750 invånare, som utgångspunkt. Två av dessa områden, Storsudret
och Östergarnslandet, saknar dock ett större centrum och har därutöver en stor
andel delårsboende.
Gotland ligger långt framme med att bygga ut den digitala infrastrukturen, vilket
ger boende och företagare stora möjligheter att tillgodogöra sig service digitalt.
För fortsatt god inomregional balans är det viktigt med en god demokratisk dialog
över hela ön och att det finns förtroende hos både den lokala och regionala nivån
kring långsiktigt arbete med landsbygdsutveckling. Gotland är känt för sitt framgångsrika sätt att arbeta med platsutveckling som kännetecknas av att människor
över hela ön har ett stort engagemang för sin plats och dess utveckling.

Hållbarhetsperspektiven
Eftersom hållbar utveckling är ett arbete för oss alla, inkluderar den regionala
utvecklingsstrategin alla aspekter av hållbarhet och de globala målen för hållbar utveckling integreras. På så sätt visar vi hur vi på Gotland kan bidra till att de globala
målen kan nås.
Hållbarhetsarbetet behöver vara en naturlig del av all utveckling och alla affärsmässiga beslut. För det behövs ett fortsatt arbete med utbildningsinsatser för
höjd kunskapsnivå, metodutveckling för beslutsstöd och olika fora för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
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I aktuell hållbarhetsforskning används synsättet att
social hållbarhet är målet,
ekologin, dvs. de planetära gränserna, sätter
ramarna och ekonomin
är ett medel för hållbar
utveckling.

NO

MISK

Definitionen av hållbar utveckling är enligt Brundtlandrapporten4, En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Att arbeta för
ett hållbart Gotland, nu och på lång sikt, är särskilt viktigt för de som är unga idag
och för kommande generationer. Barnperspektivet är tydligt och det ansvar vuxengenerationerna har är stort, sett mot de utmaningar världen och Gotland står inför.
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som
innehåller de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling. En annan viktig internationell överenskommelse är Parisavtalet5.
Avtalet innebär att världens regeringar åtar sig att tillsammans arbeta för att begränsa klimatförändringarna till maximalt 2 graders temperaturhöjning och vidta
åtgärder för att helst klara 1,5 grader.

4
5

Our Common Future, 1987
COP21,Paris, 2015
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Tio områden
som bidrar till
att målen nås
Insatsområden
Följande områden, som vi kallar insatsområden, har valts för att det är områden
som påverkar en hållbar regional utveckling på Gotland. Insatser inom de här
områdena bidrar till att nå de långsiktiga målen.
Varje insatsområde innehåller en kort beskrivning av nuläge och utmaningar.
Varje insatsområde innehåller också ett antal strategiska inriktningar. Dessa ska
stödja aktörerna vid val och prioriteringar av insatser och vara ett stöd för gemensamma processer, samarbete och finansiering. För varje insatsområde visas också
vilka av de globala hållbarhetsmålen som området påverkar.

HÄLSA OCH DELAKTIGHET

KULTUR

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATTRAKTIONSKRAFT FÖR
ÖKAD BEFOLKNING

KOMMUNIKATIONER

KLIMAT OCH ENERGIOMSTÄLLNING

MILJÖ OCH VATTENFÖRSÖRJNING

INNOVATION OCH FORSKNING

NÄRINGSLIVSUTVECKLING

BOSTADSFÖRSÖRJNING OCH BYGGANDE
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Hälsa och delaktighet
Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god
hälsa är grunden för ett socialt hållbart Gotland. Att människor känner trygghet, delaktighet, tillit och förtroende för samhället och varandra är viktigt för
samhällsutvecklingen och spiller över på många områden, så som kompetensförsörjning och attraktionskraft.

Nuläge och utmaningar
• De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god,
men hälsan är ojämlik och den psykiska ohälsan ökar.
• Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet.

Skillnad i upplevd hälsa mellan grupper
De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god,
men hälsa och hälsofrämjande levnadsvanor är ojämlikt fördelade i befolkningen. Män upplever hälsan bättre än vad kvinnor gör. Yngre upplever hälsan bättre
än äldre. Upplevelse av hälsan som god ökar med ökad utbildningslängd och
ögre hushållsinkomst.
Psykisk ohälsa
Efterfrågan av stöd och vård på grund av psykisk ohälsa ökar. Världshälsoorganisationen, WHO, förutspår att 2030 kommer psykisk ohälsa globalt att stå för den
största sjukdomsbördan. På Gotland ses exempelvis ett ökat antal sjukskrivningar
på grund av oro, stress och ångest och cirka 10 procent av barn och ungdomar har
haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, under ett år. På Gotland
finns fler registrerade psykiatriska diagnossatta tillstånd och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar per invånare än i riket, samtidigt som upplevt nedsatt
psykiskt välbefinnande är i nivå med riket. Det är också något vanligare med
suicid på Gotland än i riket.
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Utbildningslängd och hälsa är två områden som förstärker varandra
Andelen personer med kort utbildning är större på Gotland än i riket. Utbildningslängd och hälsa är tätt sammanlänkat. Det är vanligare att kvinnor har
eftergymnasial utbildning än att män har det och det är vanligare att flickor har
gymnasiebehörighet än att pojkar har det. Mer än var tionde elev på Gotland i
årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan och var fjärde elev i gymnasiet
slutför inte studierna med examen eller studiebevis inom fyra år. Insatser som rör
utbildning och livslångt lärande påverkar alltså inte bara kompetensförsörjningen
utan också hälsan (se insatsområde Kompetensförsörjning och livslångt lärande).
Levnadsvanorna måste bli bättre
Många gotlänningar i alla åldrar har, liksom i riket, levnadsvanor som inte främjar
hälsa. Knappt 70 procent av männen och knappt 50 procent av kvinnorna har fetma eller övervikt, var tionde person röker, var tredje person rör sig för lite och var
femte man och var tionde kvinna har riskbruk av alkohol. Motsvarande oroande
tendens ses hos unga. Ökad användning av droger utgör en stor utmaning och kräver samordnade förebyggande insatser.
Ett aktivt förenings- och friluftsliv
Ett aktivt föreningsliv stärker den sociala sammanhållningen och tilliten mellan
människor. På Gotland finns många föreningar och ett aktivt föreningsliv, med
ungefär 40 000 medlemskap i gotländska föreningar. Det finns signaler om vikande medlemskap och minskat engagemang. Efter 11 års ålder sjunker till exempel
andelen unga som är föreningsanslutna, detta gäller både nationellt och lokalt.
Gotland ligger bra till nationellt sett utifrån antalet ungdomar som idrottar i
förening. 77 procent av alla gotlänningar i åldern 7-20 år var aktiva i en idrottsförening 2017, varav något fler var pojkar. Gotlands unika natur är en stor resurs för
friluftslivet och naturen är öppen för alla. De många naturreservaten visar till särskilt intressanta naturtyper. En del av dem är särskilt tillgängliga för friluftslivet.
Mäns våld mot kvinnor
Mäns våld mot kvinnor är ett brott som orsakar stora samhällsproblem, särskilt
utifrån perspektivet barn och ungas uppväxtvillkor. Barn tar stor skada av att
uppleva våld och hot i hemmet. Psykiatriska symtom som nedstämdhet, ångest
och aggressivitet är betydligt vanligare hos barn som bevittnat våld. Det finns en
underrapportering av mäns våld mot kvinnor i riket och bedömningen är att det
ser ut så även på Gotland.
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Trygghet, inkludering och socialt deltagande
Gotlänningar upplever trygghet och tillit till andra människor i högre grad i
jämförelse med riket. På Gotland upplever var tredje kvinna och knappt var
tionde man otrygghet. Var fjärde person på Gotland upplever låg tillit till andra
människor, var femte person har lågt socialt deltagande och sex av tio äldre kvinnor och fyra av tio äldre män upplever ensamhet. Att inte vara digitalt delaktig
innebär ett samhälleligt utanförskap, spridda insatser görs men här kan samordning och samverkan mellan olika aktörer öka den digitala inkluderingen.
Positiva sociala faktorer återspeglas även på integrationsområdet. Civilsamhällets
engagemang har varit en framgångsfaktor i frågor om etablering och boende.
Vidare är arbetslösheten bland de lägsta i landet vilket underlättar inkludering
på arbetsmarknaden. Samtidigt kvarstår flera utmaningar kring utanförskap och
sociala riskfaktorer. Situationen för i synnerhet unga utlandsfödda kvinnor liknar
övriga landet, med en stor andel som varken arbetar eller studerar. En betydande
andel unga personer saknar sysselsättning och finns varken i pågående studier eller
i arbete.
God, nära och samordnad vård och omsorg
På Gotland, liksom nationellt, behövs en omställning av dagens hälso- och
sjukvårdssystem. En stark primärvård behövs för att bibehålla eller öka kvaliteten
i hälso- och sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha
kontroll på kostnaderna. Samtidigt behövs förebyggande insatser där flera aktörer
kan bidra. Omställningen till mer förebyggande insatser och primärvård behövs
för att möta invånarnas behov på ett bättre sätt, främja hälsa och motverka ojämlikhet i hälsa.
Förmåga att hantera samhällsstörningar
En del av den grundläggande tryggheten är att kunna hantera samhällsstörningar. Det finns särskilda utmaningar att hantera olika typer av samhällsstörningar
mot bakgrund av geografiska och logistiska förutsättningar. För vissa samhällsfunktioner är det centralt att kunna säkerställa en ö-drift. Mot den bakgrunden
är en god krisberedskap samt uppbyggnaden av ett modernt totalförsvar särskilt
i fokus på Gotland.
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• främjar psykisk och fysisk hälsa för hela befolkningen men med särskilt fokus
på grupper med störst risk för ohälsa.
• möjliggör hälsofrämjande levnadsvanor för alla genom hela livet.
• ger förutsättningar för att alla människor är inkluderade i samhället och har
tillgång till föreningsliv och friluftsliv.
• stärker samverkan i det våldsförebyggande arbetet, för att nå ett samhälle fritt
från våld i nära relationer.
• bidrar till ett resilient, tryggt och säkert samhälle.
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Kultur
Konsten och kulturen möter oss var vi än går på ön och vare sig det är levande
samtida konster, ett ytterst påtagligt kulturarv eller rikedomen på kreativa
företag så är det vi möter i sig en attraktiv livsmiljö, ett fundament för människors växande och en resurs för en hållbar regional utveckling.

Nuläge och utmaningar
• Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både
bruka, bevara och utveckla.
• Det sociala kapitalet är Gotlands guldkorn, men det finns skillnader i tillit,
delaktighet och upplevd trygghet
• Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men
behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Kulturen och samhället
Ett levande kulturliv är en omistlig del av det demokratiska samhället och ett
kännetecken för en dynamisk, aktiv och attraktiv region. Det gör Gotland till en
plats att vilja bo och verka på och att besöka. Tillgång till ett kulturutbud av hög
kvalitet och möjligheter till eget skapande bidrar till nya möten och ett rikare liv.
Kulturaktiviteter fungerar ofta som brobyggare mellan människor och stärker
tilliten i samhället. En utmaning är att uppnå ett breddat deltagande i kulturlivet.
Vinster att nå med ökad samverkan
Kulturen har ett värde i sig men har också stor betydelse för andra områden, till
exempel i samhällsplaneringen och i folkhälsoarbetet. Kulturens drivkraft för
en hållbar utveckling av fysiska miljöer kan utvecklas ytterligare genom ett ökat
tvärsektoriellt samarbete. En samordnad satsning på kultur och folkhälsa kan ge
betydande hälsovinster.
Ett rikt kulturliv med många aktörer
På Gotland finns ett mycket rikt utbud av konst och kultur genom flera regionala
institutioner, professionella kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar
samt en engagerad publik. Här finns dock en utmaning i bristen på för kulturen
anpassade lokaler.
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Barn, unga och unga vuxna
Sju procent av pojkarna och tolv procent av flickorna mellan 6-19 år deltog 2017 i
kulturskola. Av kulturskolans elever var drygt 60 procent flickor6. Läsförståelsen
bland unga minskar. Skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar, däremot
ökar skillnaderna mellan socioekonomiska grupper. Barn och unga läser mindre, ungas läsning av böcker och tidningar har halverats under en sexårsperiod.
Tillgången till skapande kulturaktiviteter, till kultur i skolan, samt läs- och
språkutveckling är viktiga delar för goda uppväxtvillkor. Kulturutbudet är rikt för
barn, för vuxna och äldre. Men för gruppen ungdomar och unga vuxna behöver
tillgången till kultur och möjligheterna till eget skapande förbättras.
Kulturella och kreativa näringar växer
Gotland är en av tre regioner i landet där den största tillväxten inom kulturella
och kreativa verksamheter har skett de senaste åren7. På ön finns 1 050 aktiva företag inom de kreativa näringarna och ön har dessutom landets näst högsta densitet
av konstnärer. Med den starka kulturella infrastrukturen och mängden av kreativa
kulturskapare har dessa näringar stor betydelse för hållbar tillväxt och attraktiva
livsmiljöer. För att främja en kulturdriven tillväxt behövs goda förutsättningar för
kreativa företag att verka i regionen. En utmaning är att främja en god näringslivsutveckling för de kulturella och kreativa näringarna.
Unikt kulturarv
Kulturarvet är rikt på hela ön. Världsarvet Visby Hansestad är den starkaste symbolen, men här finns även öns medeltida kyrkor, ett av landets mest besökta och
uppskattade länsmuseer, rikedomen på fornlämningar och ett påtagligt immateriellt kulturarv i form av traditioner, språk och sägner. Det biologiska kulturarvet
med fiskelägen, odlingsmark och ängen utgör också ett viktigt inslag tillsammans
med ett mera sentida kulturarv. De ständigt närvarande medeltida kulturmiljöerna utgör mycket av Gotlands särprägel och ger en stark identitet och stor attraktionskraft som tillsammans med den säregna naturen är starka inslag i Gotlands
varumärke. En utmaning är att prioritera i den stora tillgången av objekt och att
värdera varje plats unika karaktärsdrag vid utveckling och förändring.

6
7

KOLADA (Kommun- och landstingsdatabasen)
Enligt statistik från Tillväxtverkets Kreameter
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030
Insatsområdet Kultur påverkar dessa mål för Gotland

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• främjar skapande, läsning, små barns språkutveckling och delaktighet för
barn och unga.
• stärker tillgången till kultur och eget skapande för ungdomar och unga vuxna.
• främjar kulturdriven tillväxt.
• förbättrar tillgången på ändamålsenliga lokaler för kulturellt skapande.
• tar tillvara kulturens potential i ett generöst tvärsektoriellt samarbete.
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Kompetensförsörjning
och livslångt lärande
Kompetensförsörjning dvs tillgången till kvalitativ utbildning på alla nivåer,
matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, möjligheter till
livslångt lärande, omställning och att ta tillvara hela befolkningens kompetens
är oerhört viktigt för Gotlands utveckling.

Nuläge och utmaningar
• Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
• Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.
• Utbildningsnivån på Gotland är lägre än i andra regioner, det finns en
stor potential i att höja utbildningsnivån genom både kortare och
längre utbildning.

En lägre andel i yrkesaktiv ålder
När befolkningen blir äldre och andelen i yrkesaktiv ålder minskar blir bristen på
arbetskraft allt mer tydlig. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever det svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom många
offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större. Det är brist på arbetskraft
som matchar den kompetens som efterfrågas.
Snabba förändringar och behov av omställning
Inom vissa områden sker utvecklingen snabbt och påverkar yrken och yrkesroller, till exempel användningen av artificiell intelligens och robotisering.
Robotiseringen sträcker sig utanför tillverkningsindustrin för att bli vardag
inom exempelvis handel, vård, distribution och autonoma transporter För att
klara snabba förändringar på arbetsmarknaden är möjligheterna till yrkesväxling under arbetslivet och livslångt lärande centralt. Möjligheterna till livslångt
lärande behöver vara väl känt. Det är viktigt att involvera näringslivets behov i
utformningen av utbildningar och ta tillvara företagens möjlighet att erbjuda
praktikplatser. Det kräver också innovation och omställning i arbetslivet med
ett ökat fokus på innovation, nya arbetssätt, processer och metoder. Det gäller
inte minst inom välfärdsområdet.
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En jämställd och inkluderande arbetsmarknad
För att säkra kompetensförsörjningen är en jämställd och inkluderande arbetsmarknad central. Den gotländska arbetsmarknaden är könssegregerad. Ungefär
50 procent av kvinnorna på Gotland arbetar inom offentlig sektor och drygt 80
procent av männen i privat sektor. Det handlar om att se den kompetens och
potential som finns. En ökad förståelse hos arbetsgivare för ett inkluderande
ledarskap leder till en breddad rekryteringsbas och ökad mångfald på arbetsplatsen. Ökad jämställdhet och mångfald leder även till en högre innovationskraft och
ökad lönsamhet.
Ö-läget påverkar rekrytering och utbildning
Gotland utgör en egen arbetsmarknadsregion vilket är en utmaning för gotländska arbetsgivare vid rekryteringar. Pendling är sällan ett alternativ och möjligheten att attrahera främst spetskompetens utpekas som särskilt utmanande.
Löneläget spelar också in som en faktor. Flexibla utbildningslösningar behövs för
att gotlänningar ska kunna ta del av ett brett utbildningsutbud, och för att möta
behov av arbetskraft som kan vara avgörande för enskilda företags tillväxt men där
antalet personer i behov av utbildningen är lågt.
Universitetets betydelse
De begränsade möjligheterna till in- och utpendling gör att Gotland behöver vara
självförsörjande inom vissa utbildningsområden, där det är svårt att rekrytera
kompetens från fastlandet. Det gör tillgången till universitetsutbildning på ön
särskilt betydelsefull för kompetensförsörjningen, exempelvis socionomer, lärare,
sjuksköterskor m.fl. Inflödet av studenter inom alla olika utbildningsinriktningar
är en tillgång för den gotländska arbetsmarknaden under studietiden men också
som potentiella gotlänningar för framtiden.
Hela utbildningskedjan behövs för kompetensförsörjningen
En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter att hela utbildningskedjan
fungerar väl. Det gäller allt från att fler elever når gymnasiebehörighet i grundskolan, avslutar gymnasieskolan med godkända betyg till att förutsättningarna för
det livslånga lärandet förbättras på hela Gotland och hos alla grupper i samhället.
På Gotland är andelen med eftergymnasial utbildning lägre än i riket. Könsskillnaderna är stora, kvinnor är i högre grad högutbildade. Även bland elever behöriga
till gymnasieskolan finns skillnader mellan flickor och pojkar, där flickor i högre
grad är behöriga.
Stärkt valkompetens och möjligheten att göra väl underbyggda val
Mångfalden av både yrken och studier leder till att många elever upplever svårigheter att se vilka möjligheter de har. En snabb och ständigt pågående samhällsutveckling, och hastiga förändringar på arbetsmarknaden,
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bidrar ytterligare till att elever får svårigheter med att förutse villkor och förhållningssätt i arbetslivet. Att stärka elevers valkompetens, för att kunna göra väl
underbyggda studie- och yrkesval, är en viktig del i det livslånga lärandet.
Validering visar verklig kompetens
Validering innebär en värdering av kunskaper och kompetenser som en person
skaffat sig genom studier eller samhällsliv och arbetsliv, men som inte alltid finns
i formella betyg eller intyg. Med validering på gymnasial och eftergymnasial nivå
kan kompetens matchas mot behov på den gotländska arbetsmarknaden och antalet
individer som står utanför arbetsmarknaden minska. Validering kan även korta ner
utbildningstiden och bidra till snabbare omställning och yrkesväxling i arbetslivet.

Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• bidrar till att arbetskraftens kompetens i större utsträckning matchar
arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor.
• möjliggör utbildning och kompetensutveckling för individer som står
utanför arbetsmarknaden.
• bidrar till att reell kompetens tillvaratas genom nationellt giltig validering.
• ökar innovation inom hållbart inkluderande arbetsliv.
• bidrar till ökad jämställdhet i utbildning och på arbetsmarknaden.
• ger alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet.
• stimulerar att fler gotlänningar väljer eftergymnasial utbildning.
• knyter näringslivets behov av kompetens närmare utbildningar.
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Kommunikationer
Tillgång till väl fungerande kommunikationssystem, fysiska och digitala, är
förutsättningar för människors möjligheter att resa, för godstransporter och
för att utnyttja tjänster. De är också avgörande för att andra funktioner i
samhället ska fungera. Som ö är Gotland beroende av fungerande kommunikationer och vi står inför stora utmaningar när fossila drivmedel ska fasas ut
och klimatmålen ska nås.

Nuläge och utmaningar
• Gotlands läge gör tids- och kostnadseffektiv tillgänglighet till en nyckelfråga,
men resor och transporter måste bli mer hållbara.
• Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men
behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.
• Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå
före i energiomställningen.
• Ö-läget innebär särskilda utmaningar för att hantera olika typer av
samhällsstörningar.
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Gotlands läge gör oss beroende av färje- och flygtrafik
Gotlands läge kräver en god tillgänglighet för konkurrenskraft, ekonomisk
utveckling och välfärd. Färje- och flygtrafiken har i huvudsak olika målgrupper
och trafikslagen kompletterar varandra. Trafiksystemen måste kunna erbjuda reseoch transportlösningar som utgår från invånarnas, näringslivets och besökarnas
behov. Kopplingen till nationella och internationella trafiksystem är viktig för att
kunna transportera varor eller resa vidare. Hela resan är viktig.
Kommunikationsberoende näringar
Näringslivet på Gotland är starkt kommunikationsberoende. De företag som vill
växa behöver kunna nå marknader nationellt och internationellt. Det finns stora
behov av arbetskraft inom transportbranschen.
Hållbara transporter krävs för att nå klimatmålen
Den alltigenom dominerande utmaningen är att klara såväl en god och konkurrenskraftig tillgänglighet som minskade klimatutsläpp. Transportsektorn har en stor
miljöpåverkan. Utsläppen har minskat men takten behöver öka för att etappmålet
2030 ska kunna nås. Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. För inrikes transporter gäller att växthusgasutsläppen ska
ha minskat med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Inrikes luftfart
ingår inte i det nationella målet, då den ingår i EU:s utsläppshandelssystem.
Vägnätet och infrastrukturplaneringen
Vägnätet på Gotland är tätt, beroende på att boende och verksamheter är spridda
över hela ön. Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, i huvudsak utanför
tätorterna. Region Gotland ansvarar för vägnätet i tätorterna. Därtill finns ett
stort antal enskilda vägar. Brister och behov av åtgärder finns både ur ett tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv. Genom länsplanerna för regional transportinfrastruktur fördelas statliga medel för statliga vägar och för medfinansiering
till kommuner. Inriktning för Gotlands länsplan 2018-2029 är: tillgänglighet,
hållbarhet och trafiksäkerhet.
Pendling med bil dominerar
På Gotland dominerar pendling med bil, det kan i hög grad förklaras med den
glesa boendestrukturen. Gotland är det biltätaste länet, körsträckan per personbil
och år är dock lägst i Sverige. Visbys många olika funktioner gör att tillgängligheten till staden är av stor betydelse. Även tillgängligheten till och förbindelserna mellan bostadsorter och övriga serviceorter samt arbetsplatser är viktiga.
Studier visar att kvinnor och män gör olika val som påverkar boende, arbetsort
och därmed även pendlingsavstånd. Vanligen har män längre tid och avstånd till
sin arbetsplats medan kvinnor har mer komplexa arbetsresor och resekedjor som
innebär fler stopp för att till exempel hämta barn eller handla.
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Kollektivtrafikens andel av resandet är låg
Kollektivtrafikens andel av resandet är låg. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns mål för kollektivtrafiken som syftar till att öka attraktiviteten,
förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett
bättre resursutnyttjande. En första viktig milstolpe är tekniska nämndens inriktningsbeslut att öka kollektivtrafikutbudet från 2,6 miljoner till drygt 4,5 miljoner
tidtabellskilometer i flera steg från och med år 2023. Ytterligare åtgärder är dock
nödvändiga om kollektivtrafikresandet skall öka.
Gotlands hamnar och flygplats
Enligt Region Gotlands hamnstrategi ska hamnarna i Visby, Slite och Klintehamn ha full kapacitet för sina uppdrag gällande färjetrafik, gods, fritids- och
kryssningstrafik. Dessa hamnar ägs och drivs av Region Gotland. Visby hamn och
Klintehamns hamn är riksintressen. Sjöfartsverket ansvarar för farlederna och
innanför hamngränserna ansvarar Region Gotland. Under tidigare avtalsperioder för färjetrafiken har en reservhamn funnits med som en del i trafiksystemet.
Utan en reservhamn för linjetrafiken är Gotland sårbart om något skulle inträffa
som gör att Visby hamn inte kan trafikeras under en viss period. Visby hamn kan
erbjuda landansluten elförsörjning till färjorna i linjetrafik.
Swedavia äger och driver Visby flygplats, som ingår i det nationella basutbudet
av flygplatser. Gotlands läge gör att flygplatsen är av central betydelse. Den har
beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen har också militär
trafik. Visby flygplats är ett riksintresse.
Digital infrastruktur och digitalisering
Gotland har ett mycket väl utbyggt fibernät över hela ön och intar en tätposition
bland landets regioner. Gotlands regionala digitala agenda för 2015-2020 sätter
fokus på ett antal områden för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens
möjligheter. Områdena är digitalt stött företagande, utveckling av E-tjänster, ökad
IT-användning, digital stödd samhällsplanering och digital stödd utbildning.
Utbyggnaden av 5G kommer att kopplas till en robusthetssatsning på landsbygden
i samband med att mobilnätets basinfrastruktur stärks upp. Region Gotland driver med Uppsala universitet Campus Gotland projektet Effektiv Regional Digital
Agenda, en uppsökande och proaktiv verksamhet bland öns småföretagare för att
stötta dem i arbetet med att nyttja digitaliseringens möjligheter. Bland annat kan
en utbyggd digital infrastruktur stötta och driva på utnyttjande och utveckling av
”sakernas” internet. Här är målet att skapa en ny nisch för gotländskt företagande.
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• säkrar, stärker och utvecklar fastlandskommunikationerna vad gäller tillgänglighet, kapacitet, tid och kostnad samt kopplingen till andra trafiksystem.
• utvecklar hållbara och fossilfria transportsystem som minskar
klimatpåverkande utsläpp.
• utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat hållbart resande.
Särskilt viktigt är kopplingen till serviceområden för att knyta samman resor
mellan orter och mellan boende, arbete, service, etc.
• ökar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten
på Gotlands vägar.
• utvecklar transportinfrastrukturen som kan bidra till att stärka attraktiviteten
och tillgängligheten till och från Gotland.
• upprätthåller och stärker det gotländska bredbandsnätet, med redundans och
robusthet, och använder digitaliseringens möjligheter för produkter och tjänster.
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Klimat och energiomställning
Den dominerande utmaningen är att ställa om samhället för att nå klimatmålen i linje med FN:s Parisavtal. Gotland har av regeringen pekats ut som pilot
som ska gå före i energiomställningen, dvs. att ställa om till förnybar energi
och nå de nationella klimatmålen.

Nuläge och utmaningar
• Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet
att gå före i energiomställningen

Förutsättningar för att gå före i energiomställningen
Gotland har goda förhållanden för förnybar elproduktion från sol och vind samt
resurser för biobränsle från de gröna näringarna. Det finns ett stort engagemang för
klimat- och miljöfrågor på ön och många utvecklingsinitiativ som kan bidra till att
förverkliga Gotland som pilot. Här finns också en tung industrisektor som svarar
för större delen av energianvändningen och merparten av utsläppen. Förutsättningarna för att få ned industrins stora processutsläpp, från råvaran, påverkas av tillgången till förnybar energi. Förutsättningarna för att etablera vindkraft, solenergianläggningar och att möjliggöra förnybara drivmedel till transporter, styrs också av tillgång
till infrastruktur och hänsyn till Gotlands stora natur- och kulturvärden.
Energiomställningen kräver insatser inom många sektorer
Energiomställningen kräver full lokal delaktighet8. Länsstyrelsens energi- och
klimatstrategi för Gotland bygger på nationella mål. Där finns sex fokusområden;
hållbart energisystem, klimatsmart industri, resurseffektiv bebyggelse, fossilfritt
transportsystem, areella näringar och hållbar konsumtion. I den färdplan för att
möjliggöra ett hållbart energisystem på Gotland, som Energimyndigheten samordnar och ska redovisa till regeringen, är fokus tydligare på energiförsörjningen.
Fokusområdena är lokal förankring och kapacitet för omställning av energisystemet, flexibelt och robust elsystem, utveckla en lokal marknad för flexibilitet samt
trygg energiförsörjning och beredskapsfrågor. Områdena är ett förtydligande av
det hållbara energisystemet. Hållbar konsumtion är inte ett eget insatsområde
i energimyndighetens färdplan, men är en avgörande del för att nå miljöoch klimatmålen.

8

Tillsammans mot 2030, En energi- och klimatstrategi för Gotland, Länsstyrelsen (2019)
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En cementindustri utan klimatpåverkande utsläpp
Cementindustrin dominerar ifråga om klimatpåverkande utsläpp på Gotland
och påverkar även Gotlands vattentillgångar. För den snabba utveckling som
behövs på Gotland ifråga om direkt minskade utsläpp från cementindustrin
finns begränsad rådighet inom regionen. Här blir det avgörande att industrin ges
förutsättningar att utvecklas enligt den redovisade färdplanen för klimatneutralt
betongbygge.9 Cementa arbetar mot en nollvision för koldioxidutsläpp under betongprodukternas livscykel. För cement, där själva råvaran är fossil kalksten som
i cementtillverkningen hettas upp och då avger fossilt kol, bedöms koldioxidavskiljning och lagring vara en nödvändig teknisk utveckling för att tillsammans
med andra åtgärder klara klimatmålen.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

9

http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_cementbranschen.pdf
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• behövs för att nå ett hållbart energisystem och de kraftigt minskade
koldioxidutsläpp som behövs för att bli klimatpositiva.
• ökar omsättningen för lokal produktion av el, värme och drivmedel från
förnybar energi.
• bidrar till att omsättningen kring energi på Gotland stannar i den
lokala ekonomin
• ger ökad energieffektivitet.

Miljö och vattenförsörjning
Ett aktivt miljöarbete behövs för att kunna lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Det innebär att
arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen så
att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald.

Nuläge och utmaningar
• Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att både
bruka, bevara och utveckla.
• Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men tillgången
till vatten av god kvalitet är sårbar.
• Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå
före i energiomställningen.

Miljökvalitetsmålen inte uppnådda
Miljöarbetet på Gotland är omfattande. Ändå bedöms bara två nationella miljökvalitetsmål som länsstyrelsen följer upp för Gotland vara på väg att uppnås år
2020, Frisk luft och Bara naturlig försurning.
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Det är oroväckande att utvecklingen inte går snabbare åt rätt håll inom flera mål.
Utvecklingen är densamma över hela Sverige.
Stabila ekosystem är en förutsättning för hållbara samhällen
Idag är utmaningarna globalt och nationellt att hejda förlusten av biologisk mångfald och återskapa hållbara ekosystem som också klarar av att försörja en växande
befolkning. Kulturlandskapet och dess biologiska mångfald är format av de gröna
näringarna. Öns gröna näringar måste ha förutsättningar att utvecklas, samtidigt
som unika natur- och kulturarv ska förvaltas. Olika exploateringsintressen påverkar också landskapet. För Gotland som ö är också Östersjöns tillstånd avgörande.
Vattenförsörjningen är sårbar
Tillgången till vatten av godtagbar kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna
för att bostäder och verksamheter ska kunna fungera och för att nya ska kunna
etableras. Gotlands särpräglade geologi och hydrologi skapar särskilda utmaningar
gällande tillgången till vatten av god kvalitet. Grundvattnet är sårbart och känsligt
för föroreningar. Region Gotlands Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030 slår fast att dricksvatten, spillvatten och dagvatten då ska vara hållbara samhällsfunktioner. Naturens gränser för tillgång på sötvatten och robusta livsmiljöer
för växter, djur och människor utgör grunden. Lösningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten möter sociala och ekonomiska intressen.
Vatten och vattenmiljöer berörs direkt av hälften av de nationella miljömålen och
regleras även inom EU:s ramdirektiv för vatten och nationell lagstiftning. Länsstyrelsen på Gotland gör bedömningen att för att nå vattenförvaltningens mål krävs
stärkt samarbete mellan Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland, men
även med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning (SGU),
Vattenmyndigheterna, SMHI och Livsmedelsverket.[1]
God bebyggd miljö
Både i Agenda 2030 och i de nationella miljömålen finns det flera målsättningar om
tätortsnära natur och ekosystemtjänster. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
anger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas. Den biologiska mångfalden och naturoch kulturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart.

[1]

Miljökvalitetsmålen Gotland 2019, rapport 2019:10
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• bidrar till hållbar konsumtion och produktion baserad på resurseffektivitet
och cirkulär ekonomi.
• ökar kunskaper som leder till miljömässigt hållbar konsumtion och produktion.
• utvecklar verktyg för åtgärder kring grundvattenproblematik.
• bidrar till ett hållbart nyttjande av skog, mark och vatten och säkrar den
biologiska mångfalden.
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Innovation och forskning
Ökad innovation och forskning bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft, att utveckla framtidens välfärdstjänster och ökar förutsättningarna för
nya och kunskapsintensiva företag på ön. Väl fungerande samarbetsarenor
mellan näringsliv, offentlig och ideell sektor samt akademin är en katalysator
för innovation och utveckling.

Nuläge och utmaningar
• Gotland är Sveriges enda universitetsö, men samverkan mellan universitetet,
det offentliga, näringsliv och civilsamhälle kan utvecklas.

Uppsala universitet Campus Gotland är en
motor för samhällsutvecklingen på Gotland.
Med Uppsala universitet på Gotland ökar kunskapsnivån på ön. Att Uppsala
universitet finns på Gotland spelar stor roll för utbildningsnivån, rekryteringsmöjligheter för arbetsgivare och kopplingen mellan innovation och forskning för både
näringsliv och offentliga miljöer. Vidare bidrar universitetet till att skapa förutsättningar för mer och fler kunskapsintensiva företag. Uppsala universitet pekar ut ett
antal områden som särskilt viktiga på Campus Gotland gällande forskningens utveckling. Dessa är digitalisering, folkhälsa, besöksnäring, kulturarv, vatten, hållbar
utveckling och energiomställning.
Partnerskap och samverkan mellan Gotlands aktörer lägger grunden
Region Gotland och Uppsala universitet har ett strategiskt partnerskap. Syftet är
att öka kunskapsutbytet mellan universitetet och Region Gotland, stärka den
gotländska forsknings- och innovationsmiljön och säkra att Gotlands är en attraktiv
universitetsö och utvecklingsmiljö. Ett av målen är att forskningsprojekt kopplas
till Gotlands utveckling.
Regionala kunskapscentrum, som Blått centrum Gotland och Gotland Grönt
Centrum, stärker samverkan på Gotland och är också samarbetspartner för andra
universitet och Östersjöländer. Sveriges lantbruksuniversitet har lantbruksegendomen Hallfreda/Stenstugu och samarbetar med Hushållningssällskapet kring
fältforskningsverksamhet. I Gotland Science Park sker samverkan och projekt kan
drivas, som innehåller såväl en verksamhetsutvecklings-, forsknings-, som affärsutvecklingskomponent.
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Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare
Innovationsförmågan kan och behöver stärkas ytterligare, för att utveckla fler
kunskapsintensiva företag, stärka konkurrenskraften inom det befintliga breda
näringslivet och för att utveckla framtidens välfärdstjänster. Innovation uppstår i
mötet mellan olika kompetenser. En nära och tät dialog leder till att flera regionala
utvecklings-, forsknings- och innovationsprojekt kan genomföras i bred samverkan.
I regionala utvecklingsprojekt ger en bred aktörssamverkan erfarenhet och vana som
stärker innovationsförmågan.
Stärkt samverkan ger konkurrensfördelar
En strukturerad samverkan mellan universitet, näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer ger möjlighet att bygga upp innovativa och kreativa miljöer för forskning, tester och implementering. I konkurrensen om forskningsmedel från EU:s
ramprogram för forskning och innovation är samverkan mellan akademi, näringsliv,
civilsamhälle och det offentliga en viktig faktor, liksom att forskningen tar avstamp
i samhälleliga utmaningar. Breda partnerskap samt internationella nätverk och
kontakter lägger en god grund.
Smart specialisering
I Tillväxtprogrammet 2016-2020 (Region Gotland) finns två områden för smart
specialisering utpekade, besöksnäring samt mat- och livsmedel. Dessa är satsningar
som kommer att fortgå framöver. Men ytterligare områden kan tillkomma som
resultat av en gemensam process mellan aktörerna.

Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik.
Syftet med Smart specialisering är att förstärka konkurrenskraften
genom att identifiera och prioritera områden med potential för
tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och också om nya områden. Inom de prioriterade områdena
mobiliseras olika aktörer för att gemensamt utveckla området.
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Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• leder till en stark positionsförflyttning inom området forskning
och innovation på Gotland.
• bygger en långsiktig, strategisk och strukturerad samverkan mellan universitet,
näringsliv, civilsamhälle och offentliga aktörer. Ett forsknings- och innovationsråd bildas och blir plattformen för en sådan utveckling.
• stärker Gotlands kompetenser och strategier för att i högre utsträckning
kunna erhålla extern finansiering från EU:s olika fonder och program.
• bidrar till att kontaktytorna mellan företag och forskning ökar och att
innovationsförmågan ökar i öns företag.
• stimulerar samspel mellan näringsliv, akademi, offentliga myndigheter
och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga.
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Näringslivsutveckling
Gotlands diversifierade näringsliv och starka entreprenörskap utgör en vital
del av öns mångfald och möjligheter. Gotland var 2019 inte bara Sveriges
mest företagsamma län utan hade också landets näst största andel kvinnor
som driver företag. Fler företag och fler växande företag med fler anställda
behövs, inte minst för stärkt skattekraft.

Nuläge och utmaningar
• Gotland är Sveriges företagsammaste region med ett brett näringsliv, men
behöver vidga sina marknader nationellt och internationellt.

Företagsamt och uthålligt men fler växande företag behövs
16 procent av gotlänningarna är företagare och nyföretagandet placeras i topp
nationellt. Bland nystartade företag är det en högre grad kvinnor på Gotland än
i riket. Det är en hög aktivitet inom Ung företagsamhet på ön. Tillväxtviljan, dvs.
att företag vill växa både genom att öka antalet anställda eller öka omsättningen,
är lägre än i riket och behöver stimuleras.
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Ett brett näringsliv med stor säsongsvariation
Gotland har ett brett näringsliv. Besöksnäringen, mat- och livsmedelssektorn, de
gröna näringarna, de kulturella och kreativa näringarna, sten-, trä- och tillverkning
samt bygg, handel och tjänsteföretag är viktiga branscher. Många branscher präglas
av stor säsongsvariation. Besöksnäringen och mat- och livsmedel är två områden som
är utpekade för smart specialisering med särskilt fokus på utvecklad samverkan.
Behov av vidgade marknader nationellt och internationellt
Gotland är en avgränsad marknad med en begränsad köpkraft, företag som vill växa
behöver nå marknader nationellt och internationellt. Gotländska företag exporterar
i lägre utsträckning än svenska små och medelstora företag generellt, men exporten
har de senaste åren utvecklats och ökat något. På Gotland anses de största hindren
för internationalisering vara brist på kontakter och nätverk, brist på resurser
i företaget samt kostnader. De gotländska näringarna är starkt beroende av
goda kommunikationer.
Ett utvecklat näringslivsklimat
Näringslivsklimatet utgör en viktig utvecklingsfaktor för ökad tillväxt på Gotland.
Förutsättningar för att starta och driva företag har stor betydelse för ökad sysselsättning och bidrar till finansieringen av öns välfärd. Offentliga organisationer har
ett ansvar att i samverkan med näringslivet och det övriga samhället verka för god
tillgänglighet och information samt stöd för rättssäkra processer och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Hållbarhet och energiomställning en affärsmässig möjlighet och utmaning
Kundernas ökade efterfrågan på hållbara produkter, varor och tjänster ger affärsmässiga möjligheter för företag som har fokus på hållbarhet i sin verksamhet. Klimat- och energiomställningen, liksom den demografiska utvecklingen med allt fler
äldre kräver innovation och gynnar företag som kan ligga i framkant av den utvecklingen. Kompetensen i näringslivet och hos företagsfrämjande aktörer när det gäller
miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor behöver utvecklas.
Digitaliseringens möjligheter behöver tas tillvara
Gotland har en mycket väl utbyggd fibertäckning över hela ön. Men gotländska
företag har en låg digitaliseringsgrad10. Digitaliseringsgraden handlar om användningen av IT inom administration, inköp, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning, distribution och affärsutveckling.

10

Digitalisering i svenska företag, Tillväxtverket (2018)
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Små företag har lägre digitaliseringsgrad än större, skillnader finns också mellan olika branscher. De potentiella produktivitets- och hållbarhetsvinsterna av bredbandsutbyggnaden behöver komma fler företag till del. Här finns behov av att stärka de
företagsfrämjande aktörernas kunskap, kompetens och kapacitet att bistå företagen
med grundläggande affärsutveckling inom digitalisering.
Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• ger goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag.
• ökar företagens möjlighet att nå en större marknad, nationellt och internationellt.
• driver på och underlättar omställning till hållbar och fossilfri produktion
av varor och tjänster.
• främjar jämställdhet och mångfald på arbetsplatser och företag.
• främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och
teknikutveckling för en ökad hållbarhet.
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Attraktionskraft för ökad befolkning
Att Gotland ska vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på innehåller
flera komponenter. En strategisk utmaning är den demografiska utvecklingen med en allt lägre andel människor i yrkesaktiv ålder som bor på Gotland.
Attraktiviteten påverkas av bland annat synen på arbetsmarknaden och om
Gotland är en plats som erbjuder ett rikt fritidsliv året runt och tillgängligheten till och från fastlandet. Attraktionskraft handlar både om att locka nya
inflyttare men också om att behålla den befolkning som bor på ön.

Nuläge och utmaningar
• Gotlands befolkning växer, men andelen i yrkesaktiv ålder minskar.
• Gotland har brist på arbetskraft inom näringsliv och offentlig sektor,
kompetensförsörjningen är en stor utmaning.

Demografisk utveckling
Gotlands befolkning ökar och var 59 686 den 31 dec 2019, den högsta siffran på
sjuttio år. Befolkningen ökar genom att fler flyttar till Gotland än från Gotland,
men antalet födslar är färre än antalet som avlider. Andelen äldre ökar samtidigt
som andelen i yrkesaktiv ålder minskar, en utveckling som kommer att förstärkas framöver.
Bilden av Gotland påverkar inflyttningen
Synen på Gotland är starkt präglad av att vara ett resmål under några veckor under
sommaren. Detta är en styrka för den viktiga besöksnäringen, men behovet av
befolkningsökning höjer kraven på att bilden av Gotland behöver breddas till att
också vara en attraktiv plats att bo, verka och leva på.
Långt bort men nära
Närhet mellan människor präglar Gotland, där civilsamhällets kraft är påtaglig
med engagerade invånare och ett mycket aktivt föreningsliv. Det är en styrka som
gotlänningar själva lyfter fram. Övriga Sverige förknippar dock Gotland i stor utsträckning med att ligga långt bort, med långa resor och transporter och ser detta
som ett hinder för att ha det som boendeort. Även unga, unga vuxna och studenter på Gotland lyfter avståndet som en negativ faktor för att vara bosatta på ön.
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• fördjupar kunskapen om vad som gör Gotland attraktivt för boende,
besökare och företag.
• tar tillvara på och utvecklar de faktorer som påverkar Gotlands attraktionskraft som plats att bo, leva och verka på.
• stärker bilden, både lokalt och nationellt, av Gotland som en attraktiv plats
att bo, leva och verka på – året runt.
• sprider kunskap om Gotlands breda arbetsmarknad, med fokus på fastlandet
och människor i yrkesaktiv ålder.
• bättre tar tillvara och integrerar studenter som deltar i eftergymnasiala
utbildningar på Gotland i det gotländska samhällslivet och erbjuder goda
möjligheter att stanna efter avslutad utbildning.
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Bostadsförsörjning och byggande
En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för att kunna skapa
ett attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt som ur
ett socialt och miljömässigt perspektiv. Det handlar inte enbart om att bygga
bostäder, utan om att bygga samhällen. En hållbar samhällsplanering handlar
förutom om fysiska strukturer, även om sociala aspekter såsom livsstil, hälsa,
rörelsemönster, ekonomiska förutsättningar samt möjligheter att vara delaktig
i att påverka sin livsmiljö.

Nuläge och utmaningar
• Bostadsbyggandet är högt, men det finns hinder för att kunna bygga på delar
av ön och för alla målgrupper.
• Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå
före i energiomställningen.
• Vattenförsörjningen är avgörande för hela samhällsutvecklingen, men
tillgången till vatten av god kvalitet är sårbar.
• Gotland har stora och unika kultur- och naturvärden, utmaningen är att
både bruka, bevara och utveckla.

En bostadsmarknad för alla
Allt färre bostäder byggs som gotlänningen med en genomsnittlig inkomst har råd
med. Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden,
särskilt ungdomar, studenter på eftergymnasial nivå, nyanlända och personer med
funktionsnedsättning. En ökad andel äldre i befolkningen leder till ett ökat behov
av tillgängliga bostäder med närhet till kommersiell och offentlig service. Samhällsplanering bör ske med målet att skapa likvärdiga förutsättningar för alla medborgare
att ha ett hälsosamt och socialt liv.
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Förutsättningar för bostadsbyggande på Gotland
Bostadsbyggandet på Gotland har varit högt de senaste åren, men de bostäder som
tillkommit har främst varit bostadsrätter i Visby. Gotlands säregna natur- och
kulturlandskap utgör en stor del av regionens attraktionskraft, men detta kan också
medföra hinder för byggnation. Det finns även en rad andra restriktioner att förhålla
sig till, till exempel strandskydd, vattenskyddsområden, militärens närvaro och dess
påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv. En av de viktigaste förutsättningarna för ett ökat byggande är tillgång till dricksvatten.
Bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och Gotlands popularitet bland fritidshusköpare. Av det totala bostadsbeståndet utgörs ca
40 procent av fritidsbostäder och på flera delar av Gotland har den bofasta befolkningen minskat, medelåldern har höjts och antalet deltidsboende ökat.
Ett mål för bostadspolitiken är att öka bostadsbyggandet på och inflyttningen till
landsbygderna och för att uppnå det krävs marknadsstimulerande insatser.
Goda boendemiljöer stärker platsens attraktivitet
Boendefrågan är en viktig faktor när det gäller livskvalitet, att få människor att bo
kvar på Gotland samt att attrahera fler att flytta hit. Det är även en grund för näringslivets och universitets konkurrenskraft. Vid rekrytering av arbetskraft och för
att locka studenter till ön är tillgången till bostäder och attraktiva boendemiljöer
en avgörande faktor. Genomtänkta och väl gestaltade boendemiljöer stärker både
social hållbarhet och ökar Gotlands attraktivitet som livsmiljö. En bred delaktighet i samhällsplaneringen där alla kan komma till tals är centralt.
Resurseffektiv bebyggelse en viktig del i energiomställningen
För att klara energiomställningen behöver bebyggelsen möjliggöra en energisnål
och klimatsmart livsstil. Lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor
och transporter påverkar energianvändningen En utveckling behövs för koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser samt effektivisering och energiproduktion
i byggnader, såväl för befintliga byggnader som vid nyproduktion.
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Koppling till globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Strategisk inriktning
Vi prioriterar insatser som:
• ger förutsättningar för bostadsbyggande över hela Gotland som bidrar till en
bostadsmarknad i balans där utbud och efterfrågan möts.
• ger förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika
behov och med olika ekonomiska förutsättningar.
• främjar och verkar för en samlad bebyggelse och ett varierat bostadsutbud
i serviceområdena.
• främjar ett bostadsbyggande där arkitektur bidrar till ett socialt,
ekologiskt och ekonomiskt hållbart och jämlikt samhälle med omsorgsfullt
gestaltade livsmiljöer.
• främjar en resurseffektiv bebyggelse och en hållbar förvaltning av natur-,
kultur- och vattenmiljöer.
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Genomförande
- hur ska vi nå målen?
För att genomföra strategin och nå målen behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Det är vad vi tillsammans gör
som för oss närmare vision och mål.
Samverkan, samhandling, ledarskap
och gemensamt ansvarstagande
För att nå målen behövs en tät samverkan, ett tydligt regionalt ledarskap och ett
gemensamt ansvarstagande för Gotlands utveckling.
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att leda
och samordna insatser för genomförandet av RUS. Alla aktörer kan inom ramen
för sina ordinarie aktiviteter och verksamheter styra mot målen. Statliga myndigheter och länsstyrelsen har i uppdrag att göra det. Andra aktörer, som till exempel
företag, näringslivets organisationer eller föreningsliv, kan också bidra genom sin
ordinarie verksamhet, samt även genom samverkan och med stöd av finansiering
utveckla insatser som särskilt bidrar till strategins mål.
Detta innebär alltså att alla kan bidra till att målen nås. Det betyder inte att formella ansvarsområden för olika aktörer ska frångås. I genomförande är det viktigt
att se till vem eller vilka som har ansvar för vissa frågor. Varje aktör behöver ta
ansvar för sin del, men också stödja de gemensamma processerna. I den komplexa
värld vi lever i så behövs ofta samordnade insatser från flera olika utvecklingsaktörer. Det innefattar länsstyrelsen i Gotlands län, akademin, andra statliga myndigheter, nämnder och förvaltningar inom Region Gotland, föreningsliv, företag och
näringslivets organisationer.
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Samhandlingstrappan11
används för att beskriva
såväl olika steg som olika
djup i samverkan. Samtal
och samsyn är nödvändiga
förutsättningar för att
kunna nå samverkan
och samhandling.

Samhandling
Gemensam målbild

Samverkan

Samsyn

och åtaganden över
tid. Agera som en
gemensam aktör

Gemensamma
insatser och aktiviteter
i specifika frågor för att
nå gemensamt mål

Delad bild av problem
/utmaning och viktiga
utvecklingsområden.

Samtal
Möten, dialog.
Utbyte av
information.

Handling konkretiseras i efterföljande
strategier, planer och program
Den regionala utvecklingsstrategin konkretiseras i efterföljande strategier, planer
och program. För att verkligen göra skillnad behöver Gotlands utvecklingsaktörer
sannolikt göra mer av något, göra på ett annat sätt, sluta göra något, dvs. verkligen
prioritera om. Det behöver ske på ett samordnat sätt där de samlade resurserna
tas tillvara. För att åstadkomma detta föreslås tre program för samhandling med
inriktning social hållbarhet, näringslivets förutsättningar och innovation samt
klimat, miljö och energi.
För många av strategins insatsområden finns hos regionala utvecklingsaktörer
redan program och planer samt krav på uppföljning. De övergripande målen,
effektmålen och de strategiska inriktningarna i varje insatsområde, ska i det fortsatta arbetet ligga till grund för revidering eller utveckling av regionala planer och
i verksamhetsplaneringen hos Region Gotland.

11

Samhandling för innovationsledd tillväxt, Vinnova 2005:07
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Inom Region Gotlands ansvar som kommun finns en omfattande verksamhet
med bäring på regional utveckling och med krav på planer, program och strategier.
Exempel på obligatoriska planer är översiktsplan, energiplan och riktlinjer för
bostadsförsörjning. Det finns också ett antal frivilliga planer och program som
Region Gotland tar fram för den primärkommunala verksamheten, t ex program
för jämställd och jämlik hälsa, och strategi för att förebygga och motverka mäns
våld mot kvinnor. Världsarvsstrategin är ett exempel på strategi som behövs för att
upprätthålla en internationell status, Visby Hansestads status som världsarv.
Det finns även ett antal obligatoriska planer och program på regional nivå som
har tydliga kopplingar till regional utveckling. För vissa är Region Gotland
ansvarig för genomförandet och för andra Länsstyrelsen. De tas i regel fram i
bred samverkan och behöver också synkroniseras med RUS. Exempel på dessa
är integrationsstrategi, kulturplan, regional digital agenda, länsplan för regional
transportinfrastruktur och regionalt trafikförsörjningsprogram, regional energioch klimatstrategi, regionalt serviceprogram, regional skogsstrategi och åtgärdsprogram för regionala miljömål och för vattenförvaltning.
Den regionala utvecklingsstrategin är också utgångspunkten för de
regionala program och handlingsplaner som finns för genomförandet av
EU:s sammanhållningspolitik.
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Uppföljning, utvärdering och lärande
Målen i den regionala utvecklingsstrategin är långsiktiga
och omfattar många samhällsområden. För att hålla engagemanget uppe krävs att aktiviteter och resultat synliggörs
och att RUS upplevs som aktuell över tid. RUS ska ses över
varje mandatperiod.
Vid sidan av uppdraget att leda och samordna insatser och aktiviteter för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin har Region Gotland också uppdraget att årligen samlat följa upp och utvärdera resultaten av det regionala utvecklingsarbetet som bedrivs på Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin ska även
ses över åtminstone en gång mellan varje val till region- och kommunfullmäktige.
Under remissperioden och fram till en slutlig version av RUS kommer Region
Gotland att utarbeta en uppföljnings- och utvärderingsplan för hur detta ska
göras, och som också har bäring på genomförandet av RUS. Den kommer att bestå
av följande delar:
•

Kvantitativ del som innefattar
-

		

Effektmål och indikatorer med utgångs- och målvärden
Formerna för revidering av nulägesanalysen som ska ligga till grund för
den löpande uppdateringen och därmed också för översynen av RUS.

Nulägesanalysen utgör utgångspunkten för de strategiska inriktningarna. Den behöver revideras och publiceras varje år kompletterad med statistik på länsnivå som
visar utvecklingen utifrån indikatorerna för effektmålen och ett andra fakta som
kompletterar indikatorerna. I översynen kan också ingå återkommande rapporter
över tillståndet på Gotland, exempelvis avseende näringslivets förutsättningar,
energiomställning, Gotlands ekonomi och kompetensförsörjning.

55

•

Kvalitativ del som innefattar:

- Former för processutvärdering av samverkan och samhandling.
		 Detta ska precisera formerna för Region Gotlands uppdrag att leda och
		 samordna regionalt utvecklingsarbete. Det betyder att en processutvärde		 ring behöver göras i relation till de insatser Region Gotland planerar att
		 göra för uppdraget att leda och samordna det regionala utvecklingsarbetet
		enligt RUS.
		
		
		
		

Former för självutvärdering.
Former för lärande i relation till genomförande, uppföljning och utvärdering, hur och i vilka sammanhang/forum detta ska ske. Ett exempel kan
vara en återkommande konferens (”Hur går det för Gotland”) där gotländ
ska utvecklingsaktörer ges tillfälle att gemensamt ta del av hur utvecklingen går och analysera vad som bidragit till utvecklingen.

Gotland är Sveriges minsta region, men den 39:e
största kommunen av landets 290
Ö-läget ger en stark regional och kulturell identitet
Ö-lägets förutsättningar uppmuntrar samarbete,
kreativitet och uppfinningsrikedom
Ö-läget gör att daglig pendling i någon större
omfattning inte är möjlig
Ö-läget gör att hälso- och sjukvården måste
upprätthålla viss verksamhet som Gotlands storlek
i sig inte motiverar
Gotlands läge gör tillgänglighet och hållbara
kommunikationer till en nyckelfråga
Gotland utgör en egen arbetsmarknadsregion
Gotland har särskilda utmaningar gällande
tillgången till vatten av god kvalitet
Ö-läget är sårbart vid samhällsstörningar och
en ö-drift av viktiga samhällsfunktioner måste
kunna säkerställas.
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Att vara en ö-region
Gotlands ö-läge påverkar förutsättningarna
Vårt geografiska läge är mitt i Östersjön. Det är tio mil till Västervik, tolv mil till
Oskarshamn, femton mil till Nynäshamn och något längre till Lettlands kust.
Det ställer krav på tillgänglighet och hållbara kommunikationer. En god tillgänglighet är inte bara nödvändig för gotlänningarna och för besökare, utan även för
transporter inom mat- och livsmedelsindustrin och näringslivet i stort. En stark
kulturell och regional identitet är något som kännetecknat gotlänningar genom
historien. Det syns bland annat i vår unika bebyggelse och kulturmiljöer som är
präglade av lokala förutsättningar, men också av att Gotland genom tiderna berikats av kontakter med omvärlden.
Ö-läget innebär förutsättningar som uppmuntrar kreativitet och en vana att
gemensamt lösa viktiga frågor. Det omfattande föreningslivet och antalet lokala
utvecklingsbolag vittnar om detta. Ö-läget gör att hälso- och sjukvården måste
upprätthålla en verksamhet som Gotlands befolkningsstorlek i sig inte motiverar.
Även gymnasieskolan erbjuder en stor bredd i programutbud sett till elevunderlag.
Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna
bygga bostäder och utveckla verksamheter. Även om Gotland är omgärdat av vatten är tillgången till vatten av god kvalitet på sina ställen begränsad. Ö-läget medför en större sårbarhet för konsekvenserna av olika samhällsstörningar, men det
finns också en medvetenhet och beredskap bland öbor att klara utmaningar av det
slaget. Tillgången till förnybar energi från vind, biobränslen och sol är god. Men
tillgång till infrastruktur krävs både på lokal och nationell nivå för en säker och
trygg energiförsörjning. Vårt geografiska läge är viktigt ur ett militärt perspektiv.
Det säkerhetspolitiska läget i Östersjön har aktualiserat Gotlands centrala läge.
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Gotland i världen
Kommunikationer, fysiska som digitala, och internationella nätverk och samarbeten ger Gotland tillgång till mervärden som
kunskaps- och erfarenhetsutbyten, lösningar på gemensamma
problem och handelsutbyten.
Kommunikationer med omvärlden
Kommunikationer med omvärlden är en förutsättning för att förse Gotland med
varor och tjänster och för gotländska företag att kunna sälja sina varor och tjänster
på andra marknader. Kommunikationer och infrastruktur behöver ge god tillgänglighet för boende och verksamma på ön till service och utbud som inte finns på Gotland. Det är även avgörande för elförsörjning och energiproduktion, för att hantera
risker och sårbarhet samt garantera säkerhet och försvar. Trafiksystem sätter ramar
för rese- och transportmönster både vad gäller tidsåtgång och målpunkter.
Bilden nedan visar nuläget för Gotlands samband med sitt omland. Bilden visar
också på samband som behöver stärkas. Det handlar om god access till Europas
stomnätskorridorer (pilar med förstärkta samband), och att stärka möjligheten att
med olika färdmedel nå fler målpunkter (exempelvis utvecklade flygförbindelser
med norra Tyskland, streckad linje).
TEN-T-nätet utgör stommen i EU:s transportpolitik. Genom investeringar i stomnätskorridorerna (markerade som breda blå band i bilden) ska Europas viktigaste
urbana knutpunkter knytas ihop till 2030, och samtliga regioner ska ha åtkomst till
år 2050. För Gotlands del är det viktigt att samverka med regioner på fastlandet för
att säkerställa en god access till stomnätskorridorerna.
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Internationella nätverk och samarbeten
Samverkan med andra ö- och kustregioner inom EU är viktigt för att nå Gotlands
mål. Samarbeten inom EU underlättas av att det finns gemensamma strukturer
och finansieringsmöjligheter. Samtidigt kan samarbeten även ske med regioner
utanför EU. Geografin avgör inte val av regionsamarbetspartners, det är mervärdet
för Gotland som är avgörande. Samarbete kan ske inom alla tematiska områden,
men för Gotland är det särskilt angeläget med innovation och omställning till ett
grönt samhälle. Tematiskt fokuserar vi det internationella samarbetet på: energiomställning, vattenförsörjning, fossilfria transporter, en hållbar besöksnäring, och ett
hållbart jord- och skogsbruk.
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Många gotländska aktörer inom näringsliv, ideell sektor, offentlig sektor och
akademin har redan idag internationella kontakter. Genom att använda fler av de
plattformar och verktyg som finns inom EU och i Östersjöområdet och i Norden,
kan Gotlands utvecklingsarbete stärkas ytterligare. För att stärka den internationella dimensionen i Gotlands utvecklingsarbete bör kunskapen öka om de arenor och
plattformar som finns tillgängliga inom olika samhällssektorer. Språkkunskaper,
kunskaper om det europeiska samarbetets verktyg och möjligheter, kompetens i projektarbete i samband med internationellt samarbete är några exempel på kunskapsområden som kan stärka och utveckla Gotlands roll på den internationella arenan.

Internationalisering som katalysator
Deltagande i internationella projekt kan ske inom olika sakområden. Särskilt viktigt
att prioritera för en hållbar regional utveckling är projekt som accelererar energiomställningen, gynnar innovation och som bidrar till att lyfta bort hinder för en hållbar ekonomisk utveckling. Det handlar om att säkerställa kompetensförsörjningen,
främja fossilfria transporter, driva på för en hållbar besöksnäring, ta tillvara världsarvet, främja kreativa och kulturella näringars utbyten och samarbeten med andra
näringar, stärka Gotlands position som en region inom produktion av livsmedel på
ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, trygga vattenförsörjningen
och gå före i omställningen av energisystemet.
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Vägen fram till
ny regional
utvecklingsstrategi
Hur har det gått för Vision Gotland 2025?
Vision Gotland 2025 antogs 2008. Under 2017/2018 följdes den upp, både
kvalitativt och kvantitativt. I uppföljande intervjuer framkom att målen i Vision
Gotland 2025 fortfarande känns relevanta, men behöver uppdateras och göras
mätbara. Det efterfrågades löpande uppföljning och nya former för en väl fungerande samverkan för att nå målen.
Sammantaget fungerade Vision Gotland 2025 väl under de första åren, som mobiliserande och samlande process för det gemensamma utvecklingsarbetet på Gotland. De övergripande målen och strategierna har haft betydelse för inriktningen i
efterföljande handlingsprogram och planer. Efterhand har ändå betydelsen minskat och behovet av en ny regional utvecklingsstrategi blivit tydlig. Regionstyrelsen
beslutade därför 2018 att ge uppdraget att ta fram en ny RUS. I en revidering av
förordningen för regionalt tillväxtarbete 2017 kom också ett tillägg om att en
RUS ska ses över varje mandatperiod.

Process och steg i arbetet
Många har redan på olika sätt deltagit i att ta fram RUS. Remissperioden är
ytterligare ett tillfälle att ge både skriftliga och muntliga synpunkter. Ett brett
deltagande i arbetet är minst lika viktig som den slutliga regionala utvecklingsstrategin. Med en bred förankring kan en ny RUS engagera och inspirera till ett
aktivt genomförande.
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Framtidsdialoger

Dialoger om
förslaget

I arbetet har en nulägesanalys av Gotland tagits fram, styrkor och svagheter har
stämts av i olika befintliga samverkanskonstellationer och tre större dialoger om
framtidens Gotland genomfördes i oktober 2019, med drygt 130 deltagare. Dessutom har ett flertal statliga myndigheter besvarat frågor om viktiga faktorer för
Gotlands utveckling. Region Gotlands olika förvaltningar har gett inspel utifrån
sina verksamhetsområden. Länsstyrelsen samt Uppsala universitet Campus Gotland har under arbetets gång ingått i styrgrupp och projektgrupp.

Samspel mellan regional,
nationell och internationell nivå
Mål och inriktning för det regionala utvecklingsarbetet på Gotland sätts utifrån
våra förutsättningar och vad vi regionalt vill prioritera, men i samspel med mål på
nationell nivå och EU-nivå. Dessutom är internationella beslut som FN:s Agenda
2030 med de globala målen för hållbar utveckling och klimatmålen i Parisavtalet
viktiga utgångspunkter.
Den regionala utvecklingsstrategin för Gotland svarar upp mot det nationella
målet för den regionala tillväxtpolitiken, Utvecklingskraft med stärkt lokal och
regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Den
nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 är
vägledande i det regionala tillväxtarbetet.
För en landsbygdsregion som Gotland är det nationella målet för en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder viktigt. Målet är: en livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som
leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/892
5 maj 2020

Marianne Ardin

Tekniska nämnden

RSF Remiss. Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ställa sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen (RSF) och regionarkivarien har tagit fram ett underlag
för implementering av processorienterad informationshantering.
Teknikförvaltningen har varit delaktiga i projektet och arbetar med att anpassa
arbetssätt för att möta projektets mål.
Bedömning

Teknikförvaltningen har inga synpunkter på materialet och ställer sig bakom
regionstyrelseförvaltningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram följande beslutspunkter:
o För in processerna som hör till Tekniska nämndens verksamhet i W3D3, så att diarieföring
utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade processer i Klassificeringsstruktur Region
Gotland.
Kommentar: Arbetet utförs av systemansvarig i samråd med teknikförvaltningen.
o Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande e-arkivet.
Kommentar: Arbetssätt förändras för att möjliggöra detta.
o Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller information som ska bevaras
under 2020, så att leveranser kan ske till e-arkivet under 2021 och 2022.
Kommentar: Vilka som är teknikförvaltningens prioriterade system är ännu inte
bestämt, men har att göra med mängden information som ska arkiveras i
kombination med komplexitet och kostnad för att få till en lösning.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något system, men som ska
bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under 2022.
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Kommentar: Arbete pågår. Punkten rör handlingar som till exempel förvaras i
gemensamma mappar på Region Gotlands server.
o Planera för export av övriga system som har information som ska levereras till e-arkivet.
Kommentar: Samtidigt som förvaltningen tar fram prioriterade system görs även en
plan för övriga system.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet kommer i framtiden innebära att Region
Gotlands arkiv blir mer tillgängligt för alla och säkras digitalt för framtiden.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet rör hela Region Gotlands verksamhet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär att ökade arbetsinsatser krävs
från teknikförvaltningen. Kostnader för anpassning av teknikförvaltningens egna
system tillkommer. För regionövergripande system ansvarar
regionstyrelseförvaltningen för anpassningskostnaderna. Ingen budget finns i
dagsläget för detta.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2020-05-05
RSF Tjänsteskrivelse 2020-02-03
Remissmissiv
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, regionarkivarie
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/151
3 februari 2020

Nanna Bergquist

Regionstyrelsen

Implementering av processorienterad informationshantering fortsatt arkivhantering
Förslag till beslut

•

För att efterleva av Regionfullmäktige redan beslutade styrdokument kring arkivoch informationshantering: Arkivreglemente för Region Gotland, Region Gotlands
informationshanteringsplan, och den till informationshanteringsplanen tillhörande
Klassificeringsstruktur Region Gotland, föreslår Regionstyrelsen, i egenskap av
arkivmyndighet, följande implementeringsåtgärder för Tekniska nämnden:
o För in processerna som hör till Tekniska nämndens verksamhet i W3D3,
så att diarieföring utifrån processer möjliggörs, i enlighet med redovisade
processer i Klassificeringsstruktur Region Gotland.
o Förbered leverans av avslutade ärenden i W3D3 till det kommande earkivet.
o Förbered övriga prioriterade verksamhetssystem som innehåller
information som ska bevaras under 2020, så att leveranser kan ske till earkivet under 2021 och 2022.
o Kartlägg och förbered elektroniska handlingar som inte ligger i något
system, men som ska bevaras, så att leverans kan ske till e-arkivet under
2022.
o Planera för export av övriga system som har information som ska
levereras till e-arkivet.

Bakgrund till beslut

För att Region Gotland ska kunna strukturera och hålla sina allmänna handlingar
ordnade enligt den processorienterade arkivredovisningen som Riksarkivet
föreskriver i RA-FS 2008:4, antog Regionfullmäktige i mars 2019 en
regionövergripande struktur, i vilken samtliga nämnders processer och handlingar ska
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redovisas. I samband med framställningen av den regionövergripande
informationshanteringsplanen och klassificeringsstrukturen, blev det uppenbart att
majoriteten av regionens processer/ärenden hanteras digitalt, vilket krävde att
Regionfullmäktige även antog ett nytt arkivreglemente, där hanteringen av
elektroniska handlingar klargjordes såsom originalet och det som ska bevaras för
eftervärlden. I samma arkivreglemente beskrivs även hur revidering av
informationshanteringsplan och klassificeringsstruktur ska ske; nämligen att mindre
förändringar ska läggas in löpande i båda styrdokumenten i
dokumenthanteringssystemet Docpoint av respektive arkivansvarig och att
Regionstyrelsen antar dessa ändringar i en årlig revidering, större principiella
ändringar ska beslutas av Regionfullmäktige.
Alla sammanträdande nämnder kommer under 2020 att få möjlighet att yttra sig
kring implementeringsåtgärderna som föreslås specifikt för dem rörande
processorienterad informationshantering. Yttrandena ska återsändas till
arkivmyndighetens verkställande instans; regionarkivet, där en sammanställning av
dem kommer att göras. Sammanställningen kommer tillsammans med en
tjänsteskrivelse med specifika implementeringsåtgärder för
regionstyrelseförvaltningen att behandlas i Regionstyrelsens Arbetsutskott 11
november, där beslut även ska fattas för det omarbetade Arkivreglemente för Region
Gotland tillsammans med Region Gotlands informationshanteringsplan och
Klassificeringsstruktur Region Gotland, för att slutligen tas i Regionfullmäktige den 14
december 2020, eftersom flera verksamheter inom Region Gotland har gjort stora
strukturella ändringar i de två sistnämnda styrdokumenten sedan dessa antogs i
fullmäktige 2019-03-25.
Sammanfattningsvis ersätter Arkivreglemente för Region Gotland, Region Gotlands
informationshanteringsplan och Klassificeringsstruktur Region Gotland tidigare
regionövergripande styrdokument inom arkiv- och informationshantering, såväl
reglementen som riktlinjer, inklusive dokumenthanteringsplaner
(arkivbildningsplaner, gallringsplaner o.s.v.) som tidigare antagits av respektive
nämnd, detta gäller från och med ovan nämnda fullmäktigesammanträde 2019.
Vidare har fullmäktige gett arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta särskilda
tillämpningsanvisningar, när arkivmyndigheten anser sådana nödvändiga. Varje
nämnd ska fortsättningsvis fatta särskilda gallringsbeslut, som endast är lämpligt vid
unika företeelser, annars ska uppdateringar av gallring föras in i den övergripande
informationshanteringsplanen och beslutas av regionstyrelsen vid den årliga
revideringen.

Ärendebeskrivning

Klassificeringsstrukturen i praktiken
Att redovisa Region Gotlands allmänna handlingar utifrån processer, innebär att
samtliga ärenden, åtgärder, insatser etc. som sker inom regionens verksamheter ska
beskrivas i form av processer i de regionövergripande styrdokumenten; Region
Gotlands informationshanteringsplan och Klassificeringsstruktur Region Gotland. I
klassificeringsstrukturen redovisas processerna i en hierarkisk ordning, medan
informationshanteringsplanen innehåller mer djupgående uppgifter om
underprocesser och hantering av handlingar som skapas eller inkommer i respektive
process. I informationshanteringsplanen beskrivs exempelvis vilka IT-system som
används, om handlingen ska gallras eller bevaras och från vilket system
informationen ska hämtas när leverans till e-arkivet ska ske. Klassificeringsstrukturen
ska ersätta den tidigare diarieplanen i det regionövergripande diarieföringssystemet;
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W3D3. Denna åtgärd är nödvändig för att inte två olika ordningar ska existera
parallellt. Detta innebär i praktiken att ärenden som skapas efter beslut om övergång
till processorienterad informationsredovisning inte ska diarieföras utifrån en
diarieplansbeteckning. Tills en teknisk lösning finns i W3D3 för att kunna diarieföra
direkt utifrån en process, ska ingen diarieplansbeteckning användas. Eftersom nivån
av anpassningsbarhet i W3D3 ännu inte är fastställd, bör varje arkivbildare (dvs
nämnd) ta höjd för att ett arbete kommer att krävas i efterhand; antingen att ärenden
kategoriseras utifrån processer i W3D3 eller att detta görs i e-arkivet inför leverans av
avslutade ärenden. För övriga ärendehanteringssystem kommer en implementering av
klassificeringsstrukturen att göras om 1. tekniken tillåter det, 2. kostnaden för
åtgärden är rimlig och 3. att verksamheten godkänner det. Om det av nämnda
anledningar inte är lämpligt att införa klassificeringsstrukturen i respektive
verksamhetssystem bör leveranstiden till e-arkivet hållas kort, så att insortering av
informationen i processer kan ske i e-arkivet och att god struktur och ordning på så
sätt upprätthålls.
Implementeringsåtgärder inom Tekniska nämnden
För Tekniska nämnden gäller specifikt att dess nämndsekreterare och registrator får
avsätta tid, både vad gäller det praktiska arbetet att föra in processerna i
klassificeringsstrukturen, som ingår i tekniska förvaltningens verksamhet i W3D3,
kontrollera genom tester att handläggning utifrån processer fungerar och att få tid till
att demonstrera för handläggarna hur den nya strukturen ska användas. En
projektgrupp kommer att sättas samman för samtliga nämndsekreterare och
registratorer för implementeringen av klassificeringsstrukturen i W3D3. Denna
projektgrupp kommer att vara ett forum för frågor och avrapportering, samt
säkerställa likriktighet under implementeringen. Vidare implementeringsåtgärder
inbegriper att tekniska förvaltningen måste utse en projektgrupp, där den
arkivansvarige lämpligtvis utgör projektledare och där målet är att förbereda alla
system inom förvaltningen som innehåller bevarandeinformation, så att leveranser
kan ske till e-arkivet under 2021. Avrapportering görs kontinuerligt till styrgruppen
för e-arkiv. Regionkansliet och i synnerhet regionarkivet finns alltid tillgängliga för
stöd och rådgivning. I underlag och slutrapport från Förberedelseprojektet inför earkivsinförandet finns detaljerad information kring respektive förvaltning och system.
Arkivansvarig och ansvariga för allmänna handlingar som idag lagras som
ostrukturerade filer på gemensamma och lokala servrar på tekniska förvaltningen
måste även få tid till att förbereda dessa på leverans till e-arkivet.
Processägarskap och arkivansvar
Processer inom tekniska förvaltningen finns bland annat under verksamhetsområde 1
och 2 i informationshanteringsplanen, där styrande och stödjande processer är
kartlagda, vilka är gemensamma för hela regionen, och ändringar där i ska göras i
samråd med regionarkivet och utpekad processägare, där sådan finns, eller
genomföras efter dialog mellan samtliga arkivansvariga och regionarkivet. Processer
som rör tekniska förvaltningen specifikt kan antingen gälla ärenden där den politiska
beredningen görs av en annan nämnd/styrelse och att utförandet sker inom tekniska
förvaltningen, eller att samtliga steg inom processen, från start till slut sker inom
tekniska nämnden och dess förvaltning. I de fall den politiska ärendeberedningen och
utförandet är uppdelat mellan olika nämnder bör processägarskapet tydliggöras så
långt det är möjligt, genom dialog mellan processägare/arkivansvarig inom respektive
nämnd/förvaltning och regionarkivet. För processer som enbart sker inom tekniska
nämnden bör den arkivansvarige ange vem eller vilken roll som ska ha
processägarskapet för respektive huvudprocessgrupp eller för varje enskild process,
detta ska anges i kolumnen för Ansvar i informationshanteringsplanen. Lämplighet
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avgörs utifrån den som besitter stor sakkunskap eller har en övergripande förståelse
för respektive process.
Bedömning

Genom att Region Gotland redovisar sina allmänna handlingar utifrån processer,
men utifrån en enhetlig regionövergripande struktur; klassificeringsstrukturen, som
även återfinns i informationshanteringsplanen, så ges alla verksamheter möjligheten
att beskriva sin respektive verksamhet med tillhörande processer, samtidigt som en
god ordning och därmed återsökningsmöjlighet tillgodoses. Att samtliga nämnder
genomför denna övergång till en processorienterad informationsredovisning utgör
den teoretiska delen av det kommande e-arkivsinförandet, vilket är avgörande för att
det praktiska införandet av e-arkivet ska ske så snabbt och smidigt som möjligt,
klassificeringsstrukturen tillsammans med informationshanteringsplanen utgör
nämligen facit för hur handlingarna ska återsökas i e-arkivet, när de ska levereras och
från vilket system handlingarna ska exporteras.
Som arkivmyndighet bedömer Regionstyrelsen det som lämpligt att Tekniska
nämnden beslutar att verkställa implementeringen av processorienterad
informationshantering på föreslagna sätt.

Beslutsunderlag

RS 2019/109 Arkivreglemente § 125: (Det ursprungliga ärendet med tillhörande
styrdokument som rör Region Gotlands övergång till en processorienterad
arkivredovisning),
RS 2018/187: Rapport över tillsyn enligt arkivlagen § 187 (Tillsyn som regionarkivet
utförde inom samtliga förvaltningar, där stora brister inom arkivvården påträffades,
vilka i mångt kan lösas genom att följa implementeringsåtgärder föreslagna i RS
2020/151),
TN 2019-04-24, § 105: Övergång till digital hantering och arkivering av diarieförda
handlingar,
Arkivreglemente för Region Gotland,
Region Gotlands informationshanteringsplan,
Klassificeringsstruktur Region Gotland.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionarkivarie
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Ärende RS 2020/151
4 februari 2020

Regionstyrelseförvaltningen

Missiv

Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering
Under 2020 kommer den första revideringen av större strukturella
förändringar i informationshanteringsplanen och tillhörande
klassificeringsstruktur att ske, och såsom arkivreglementet föreskriver; så
ska den typen av ändringar beslutas om i Regionfullmäktige, vilket alltså
förväntas ske den 14 december.
Så det är alltså inte styrdokumenten; arkivreglemente,
informationshanteringsplan och klassificeringsstruktur som ska upp i
respektive nämnd; dessa kommer att beredas i RSAU, därefter i RS och
slutligen i RF tillsammans med en sammanställning som arkivarie Malin
Hedström kommer att göra utifrån era nämnders yttranden/svar på de
tjänsteskrivelser som skickas till respektive nämnd.
Tjänsteskrivelserna skickas ifrån regionstyrelsen, som är regionens
arkivmyndighet, och de kommer därför att vara undertecknade Peter
Lindvall, eftersom han sitter på högsta position inom arkivmyndigheten.
Det betyder att ni som arkivansvariga (eller nämndsekreterare beroende på
hur ni fördelar ansvaret för detta ärende) behöver föredra detta inför
nämnd och därmed göra en egen tjänsteskrivelse utifrån denna inkomna
uppmaning från RS.
Det som nämnderna ska ta ställning till är alltså den analys av nuläget som
arkivmyndigheten via regionarkivet har gjort kring vad som behöver göras
på respektive förvaltning för att en övergång till en processorienterad
informationshantering ska bli verklighet, samt vad som krävs inom
förvaltningarna för att leveranser av elektronisk information ska kunna ske
till e-arkivet.
Avsändare
Regionarkivet,
Nanna Bergquist
Vid frågor vänligen kontakta Malin Hedström på regionarkivet.
Med vänlig hälsning
Nanna Bergquist
Regionarkivarie
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TN 2020/1493
14 maj 2020

Stefan Wesley

Tekniska nämnden

RS Remiss - Region Gotlands kulturplan 2021-2024
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden besvarar regionstyrelsens remiss enligt följande:
1. Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget till kulturplan.
2. Vid eventuell lokalanpassning eller ökad tillgång på kollektivtrafik förutsätts
det erforderlig finansiering.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har skickat ut en remiss gällande Gotlands kulturplan 2021-2024
med tillhörande handlingsplan. Kulturplanen anger ambitioner och inriktning för
kulturpolitiken de kommande fyra åren.
Tekniska nämndens verksamheter berörs inte i sig av kulturplanen, men vissa
verksamheter påverkas av den. Framförallt i de delar där det efterfrågas anpassade
och ändamålsenliga lokaler samt tillgång till kollektivtrafik.
Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig bakom kulturplanen, inte minst ur barn-, genus- och
landsbygdsperspektiv.
Vid eventuell lokalanpassning förutsätter teknikförvaltningen prioritering och tydliga
uppdrag från politiskt håll, samt inte minst erforderlig finansiering.
Beslutsunderlag

Remissversion av Gotlands kulturplan 2021-2024 och Förslag till handlingsplan för
Gotlands kulturplan, 2020-04-30.
TKF Tjänsteskrivelse 2020-05-14
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Från: Björn Ahlsén
Skickat: den 30 april 2020 13:38
Ämne: Remiss Region Gotlands kulturplan 2021-2024
Till
Politiska nämnder och politiska partier i fullmäktige
Vart fjärde år skriver Region Gotland fram en ny kulturplan som anger ambitioner och
inriktning för kulturpolitiken de kommande fyra åren. Det har nu blivit dags att ta beslut
om en ny kulturplan för 2021-2024. Planen är nu under perioden 1 maj – 18 juni 2020 ute
på remiss och vi vill gärna veta vad ert parti respektive er nämnd tycker. Ni är mycket
välkomna att lämna era synpunkter.
Du hittar kulturplanen och all information du behöver för att lämna ett remissvar på vår
hemsida:
https://gotland.se/remiss-kulturplan
..................................................
Med de vänligaste hälsningar,

Björn Ahlsén
kulturstrateg
Telefon: 0498-26 96 81, 070-447 74 36
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se
Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
www.gotland.se/kultur
facebook: Region Gotland
facebook: KulturForum Gotland
instagram: Kulturgotland
..................................................
Region Gotland och Varumärket Gotland

Sändlista remiss
Kulturplan 2021-2024
Internt till nämnder, förvaltningar,
referensgrupper
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HSN
SON
BUN
GVN
TKN
Miljö- och byggnämnden

Politiska partier lokalt
1. Centerpartiet
2. Moderaterna
3. Liberalerna
4. Kristdemokraterna
5. Sverigedemokraterna
6. Socialdemokraterna
7. Miljöpartiet de gröna
8. Vänsterpartiet
9. Feministiskt initiativ
Kulturorganisationer i KSM
1. Länsteatern på Gotland
2. Gotlands Museum
3. Gotlandsmusiken
4. Film på Gotland
5. Länsbiblioteket
Kulturaktörer primärkommunala som
söker verksamhetsstöd från RG
1. KF Roxy
2. Unga Romateatern
3. Romateatern
4. Gotlands hembygdsförbund
5. Gotlands bygdegårdsdistrikt
6. Folkets Bio Visby
7. Tonsättarcentrum
8. BAC
9. Författar- och översättarcentrum

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Bergmancenter
Gotlands kulturrum
Medeltidsveckan
Svensk Form Gotland
Galleriföreningen
GKF
Grafigruppen
Kulturföreningen Balans i fokus
Musikaliska sällskapet
Riksteatern Gotland
Nordrets teaterförening
Sudrets teaterförening
Teaterambulansen
Musikaliska sällskapet
Gotlands symfonietta
Allmänna Sången
Gotlands Gosskör
KUNO
Folkdansringen
Bungemuseet AB
Föreningen Bunge
Bläse Kalkbruksmuseum
Föreningen Gotlandståget
Gotlands lantbruksmuseum
Albatrossmuseet
Gotlands Försvarsmuseum
Vanges museigård
Svensk Form, Gotland

Övriga primärkommunala kulturaktörer
1. Ledamöterna i Referensgruppen fria
professionella kulturskapare
2. Gotlands körförbund
3. Författarförbundet, Gotland
4. Textil Gotland
5. Sverok Sth-Gotland
6. Studieförbunden gm Gotlands
Bildningsförbund
7. Gotlands bygdegårdsdistrikt

Externa organisationer lokalt
1. Tillväxt Gotland
2. ALMI
3. Visby Stift
4. Länsstyrelsen
5. UU Campus Gotland
6. GUBIS
7. KRO/KIF Gotland
Externa organisationer riks
1. KLYS
2. Teaterförbundet
3. Musikerförbundet
4. SYMF
5. Ideell kulturallians IKA

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/844
8 april 2020

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

RSF Remiss - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka handlingsplanen för suicidprevention.

Sammanfattning

Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete
inom Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. En
arbetsgrupp har reviderat programmet och föreslår att strukturen byts från program
till handlingsplan för att tydliggöra att den innehåller uppdrag som ska planeras,
genomföras och följas upp av respektive nämnd/bolag/stiftelse. Handlingsplanen ses
som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa. Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka det suicidpreventiva arbete
som påbörjades i regionen 2015.
Det tidigare programmet för självmordsförebyggande arbete omfattade ett antal
strategier som nedbrutna till aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna under
2015-2020. Vid revidering av programmet har fyra insatsområden identifierats,
utifrån vilka handlingsplanens uppdrag är formulerade.
Insatsområdena är :
- Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord
- Kompetens och samverkan kring suicidnära personer
- Efterlevande stöd vid suicid
- Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna
Teknikförvaltningens uppdrag, som vi delar med övriga nämnder/bolag/styrelser är
” Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa och självmord
ingår i det psykosociala arbetsmiljöarbetet” samt ”Öka kompetens i Första hjälpen till
psykisk hälsa (MHFA) bland förtroendevalda och medarbetare. Långsiktig plan för
utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa tas fram inom varje
verksamhetsområde.”
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Bedömning

Förvaltningen föreslår att handlingsplanen kan tillstyrkas. Att ytterligare förstärka det
suicidpreventiva arbetet som påbörjats genom att förankra det i regionens
verksamheters dagliga arbetsmiljöarbete är viktigt för att nå framgång.
Region Gotland tilldelades ca 1,2 miljoner kronor av de statsmedel som avsatts för
suicidprevention. Om regionen beslutar i linje med regionstyrelseförvaltningens
förslag, att utnyttja medlen för utbildning, kommer förvaltningen att avsätta tid för
medarbetare att delta vid utbildningstillfällena. Förvaltningen kommer också att i den
årliga planen för innehåll vid arbetsplatsträffar komplettera den med ett tillfälle då
psykisk ohälsa ska behandlas.
Barnperspektivet/Genusperspektivet har tagits i beaktande i remissförslaget. Både
kvinnliga och manliga medarbetare kommer att ges tillfälle att delta i utbildning,
utifrån vad verksamheten tillåter.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande i remissförslaget till nämnderna.
Ekonomisk konsekvensanalys. Deltagande i utbildning kan kräva vikarier i delar
av förvaltningens verksamheter beroende på omfattning, vilket gör att kostnader kan
tillkomma.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse RS 2019/974, 29 januari 2020
RS beslut §44, 26 februari 2020
Remissversion Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 29 januari 2020
TKF Tjänsteskrivelse 2020-04-08
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till registrator-rs
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Regionstyrelsen

Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Förslag till beslut

• Förslag till handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland 2020-2025
remitteras för synpunkter till Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och
Gotlands Musiken. Verksamheter ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheten
att genomföra uppdragen i handlingsplanen.
 Remisstiden är till 24 juni.

Bakgrund

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället.
Suicidprevention är en viktig fråga för att rädda liv i alla åldersgrupper. De flesta som
avlidit i suicid på Gotland under de senaste 10 åren var i åldern 40-79 år. Jämfört
med hur många personer som finns i olika åldersgrupper är suicid vanligare i
åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år. Jämfört med totala antalet dödsfall i olika
åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje dödsfall i åldern 10-24 år, vart
femte i åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59-år.
2008-12-15 beslutade kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland,
§ 171. 2015-10-12 antog regionfullmäktige program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland 2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17,
beslutades att programmet gäller till dess revidering är genomförd, dock senast till
20-12-31, § 73.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna. 15 av
de 20 uppdragen i programmet bedöms vara genomförda. 5 uppdrag är delvis
genomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt
att följa upp eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år behövs
för att kunna bedöma utvecklingen. Eftersom uppdragen formulerats och genomförts
utifrån aktuellt nuläge på Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för
suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning
kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är under
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förutsättning att det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste
åren.
Ärendets beredning

Arbetet med revidering av programmet påbörjades under andra halvåret 2019 och
har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention
och efterlevandestöd, SPES. Samtliga förvaltningar i Region Gotland och
Gotlandshem inbjöds att delta med representant i arbetsgruppen.
Arbetet med revideringen har letts av strateg från enheten för social hållbarhet.
Regional styrning och samordning, RRS, har varit representerat i revideringsarbetet
genom att BarnSams verksamhetsledare och representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen varit del av arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har arbetat systematiskt med att gå igenom samlad evidens för
suicidprevention, statistikunderlag för Gotland, sammanställning av genomfört
arbete 2015-2019 och synpunkter från verksamheterna om behov i det
suicidpreventiva arbetet. Utifrån insamlat material identifierades fyra insatsområden
där uppdrag bedöm behövas för att tillföra fokus, som är viktigt för att minska suicid
och suicidförsök på Gotland:
1)Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord
2) Kompetens och samverkan kring suicidnära personer
3) Efterlevandestöd vid suicid
4) Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga vuxna.
Arbetsgruppen föreslår att struktur byts från program till handlingsplan. Det blir då
tydligare att den innehåller uppdrag som ska genomföras av Region Gotlands
nämnder, helägda bolag och stiftelsen Gotlandsmusiken. Det blir även mer logiskt att
det är en handlingsplan eftersom det suicidpreventiva arbetet nu ses som en del av
arbetet utifrån program för god jämlik hälsa.
I denna handlingsplan används ordet suicid istället för självmord som användes i det
tidigare programmet. Orden har samma betydelse men ordet självmord kan ses som
stigmatiserande och ordet suicid har nu blivit mer känt i befolkningen. Suicid
används också numer till största delen i nationella och regionala dokument och
kommunikation inom området.
Bedömning

Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för
suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt
kommer att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är
att det är viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra
suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt
fokuserat arbete för suicidprevention behövs. Bedömning görs att den handlingsplan
för suicidprevention som bygger på revidering av tidigare program för förebyggande
av självmord bör fungera väl för den styrning och ledning som krävs.
Remisskonferens kommer att hållas under remisstiden, i syfte att ge möjlighet för
kunskapsutbyte och fördjupad analys av föreslagen handlingsplan. I arbetet att
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genomföra uppdrag i handlingsplanen kommer samordning och samarbete kunna ske
i det nätverk för social hållbarhet inom Region Gotland som är på väg att startas upp.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva
insatser riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde
och inte enbart i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av
insatsbehov kring stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett
ålder och att det behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation
och behov.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att
öka kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika sammanhang och
på olika platser på Gotland.
Beslutsunderlag

RS2019-974 Tjänsteskrivelse200129. In 2020-01-29
Remissversion-handlingsplan-suicidprevention200129. In 2020-01-29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gotlandshem
Gotlands musikstiftelse
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsavdelningen
Miljö- och byggnämnden
Patientnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden
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Inledning
Handlingsplanen bygger på tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland, för åren 2015-2020, beslutad av regionfullmäktige. Handlingsplanen
ses som en del av arbetet utifrån Region Gotlands program för god jämlik jämställd
hälsa.
I handlingsplanen används ordet suicid istället för självmord. Orden har samma
betydelse men ordet självmord kan ses som stigmatiserande. Suicid används numer till
största delen i nationella och regionala dokument och kommunikation inom området.
För definitioner av olika begrepp, se bilaga 1.
Under 2018 avled cirka 1300 personer i Sverige i suicid och det uppskattas att 3-10
procent av den vuxna befolkningen gör minst ett suicidförsök under sin livstid. På
Gotland avlider i medeltal 11 personer per år i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Suicidnärhet är ett folkhälsoproblem som skapar lidande och stora
samhällskostnader.
Suicid kan ses som en psykologisk olyckshändelse till följd av många olika påfrestande
faktorer. Liksom för andra olyckor kan det vara svårt att förebygga samtliga men
strävan måste finnas att de inte ska behöva hända. Sedan 2008 finns en politiskt
beslutad 0-vision för suicid både nationellt och på Gotland.
Handlingsplan har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES.

Syfte och mål
Syftet med handlingsplanen är att ytterligare stärka det suicidpreventiva arbetet som
påbörjades i Region Gotland 2015. Långsiktigt finns 0-vision för suicid. Delmål till
och med 2025 är att se en nedåtgående trend för antal suicid och suicidförsök mellan
2016-2025.
Genomförande och uppföljning
Respektive nämnd/bolag/stiftelse ansvarar för planering och uppföljning av
aktiviteter så att uppdragen i handlingsplanen genomförs. Arbetet för att uppfylla
uppdragen kan innebära behov av prioritering och omfördelning av resurser.
Respektive nämnd/ bolag/stiftelse har ansvar för att tydligt, vid behov, lyfta och
hantera frågor om prioriteringar, ambitionsnivå eller liknande.
Arbetet med genomförande av uppdragen lyfts in i verksamheternas ordinarie system
för ledning och styrning och återrapporteras i samband med delårsrapporter och
bokslut. Regionstyrelsen ansvarar för årlig sammanställning och stödjer förvaltningar,
bolag och stiftelse i genomförandet genom kunskapsstöd och underlättande av
övergripande samarbete. Inrättande planeras av ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland, där arbetet med genomförande av handlingsplanen kan följas och
stärkas.

Bakgrund
Utförligare fakta om suicid och suicidprevention finns tillgänglig via följande
hemsidor:
 Region Gotland www.gotland.se/självmordsförebyggande
 Folkhälsomyndigheten www.suicidprention.se
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Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, NASP
https://ki.se/nasp
Suicide Zero https://www.suicidezero.se/
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd, SPES
https://spes.se/

Statistik Gotland
Detaljerad sammanställning av statistik över suicid och suicidförsök, på Gotland,
finns tillgänglig på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande. Nedan
presenteras en sammanfattning.
Suicid
De senaste 10 åren har mellan 5-15 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 11 personer per
år. Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med suicid bland män än bland kvinnor. Senaste 10 åren har cirka 90
personer tagit sitt liv på Gotland, de flesta i åldern 40-79 år. Jämfört med hur många
personer det finns i olika åldersgrupper var det något vanligare med suicid i
åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år än i andra åldersgrupper. Men jämfört med
totala antalet dödsfall i olika åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje
dödsfall i åldern 10-24 år, vart femte i åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59år.
Nästan 40 procent av de personer som avlidit i suicid på Gotland har inte haft
vårdkontakt under de sista 4 veckorna i livet.
De flesta suicid på Gotland sker i hemmet och det vanligaste tillvägagångssättet är
hängning och därefter skjutning.
Suicid är något vanligare på Gotland jämfört med snittet i andra län och kommuner.
Även andra kommuner med liknande struktur som Gotland (avlägset belägen
landsbygdskommun enligt tillväxtverkets indelning) har högre suicidstal än snittet
bland alla kommuner.
Suicidförsök
Heltäckande, tillförlitlig statistik för suicidförsök på Gotland finns inte att tillgå.
Utifrån den statistik som finns görs uppskattning att cirka 170 personer på Gotland
gör suicidförsök per år. Det är vanligare att kvinnor gör suicidförsök än att män gör
det men antalet suicidförsök har ökat både bland kvinnor och bland män de senaste
åren.
I nationell jämförelse är det vanligare på Gotland än i riket med vård på sjukhus efter
självskada, men statistiken är svårtolkad på grund av olika behandlings- och
registreringsrutiner. På Gotland vårdas cirka 60 personer på sjukhus, efter självskada
med i snitt 1,4 vårdtillfällen per person. De flesta är under 60 år och det är vanligast i
åldersgruppen 10-24 år. Slutenvård efter självskada är betydligt vanligare bland
kvinnor, 10-24 år än bland kvinnor och män i andra åldersgrupper.
Mer än var femte person som under åren 2010-2018 haft vårdkontakt i primärvård (i
Region Gotlands regi), specialiserad mottagning eller vårdavdelning på Gotland för
självskada har under samma period även haft kontakt med beroendemottagningen
inom psykiatrin.
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Orsaker till suicidförsök och suicid

Suicid är ett komplext problem där det inte finns en enskild orsak. Flera olika
påfrestande faktorer samverkar så att personen inte orkar leva. Det kan vara
exempelvis psykisk ohälsa, biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma
livshändelser, psykologiska och sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska
miljön och i samhället. Psykisk ohälsa är alltså inte den enda förklaringen till suicid
men vid suicidhändelsen har de flesta personerna någon form av psykisk ohälsa.
Vanligast är depression och alkoholmissbruk. Trots det har cirka hälften av de som
tar sitt liv inte haft kontakt med psykiatrin.
Bilden nedan sammanfattar olika riskfaktorer för suicid.
Exempel på faktorer som samspelar vid sucidnärhet

Bild: Ullakarin Nyberg
Innan en person gör suicidförsök eller tar sitt liv är personen i en så kallad
suicidsprocess som börjar med tankar på suicid som efter en tid övergår i mer eller
mindre tydlig kommunikation kring suicid. Det kan så småningom leda fram till
suicidförsök och suicid. En person som är inne i suicidprocessen upplever
hopplöshet, att hens problem är olösliga och står inte ut men är ofta ambivalent till att
ta sitt liv, ända in i själva suicidhandlingen. Suicid kan ses som en psykologisk
olyckshändelse till följd av påfrestningar som individen för stunden inte kan bemästra,
på samma sätt som vid fysiska olyckor. Suicidhandlingen uppkommer oftast när
personen varit en tid i suicidprocessen. Det är vanligt att suicidhandlingen är en
impulshandling efter en utlösande situation med ökad stress och påfrestning.

Suicidprevention
Grunden för att förebygga folkhälsoproblemet suicid och suicidförsök handlar om att
påverka de bestämningsfaktorer som påverkar hälsa; exempelvis välfärdstjänster och
livsmiljö, trygghet, socialt deltagande, inkludering, utbildning, sysselsättning,
försörjning och hälsofrämjande levnadsvanor. Nationellt styrs detta arbete genom det
folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa i hela befolkningen. Inom Region Gotland utgår folkhälsoarbetet utifrån mål i
Vision 2025 och underliggande program och strategidokument och styrkort.
Viktigt för suicidprevention är också specifikt riktat arbete för psykisk hälsa inom
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exempelvis hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst, skola och vuxenutbildning.
Inom Region Gotland samordnas arbetet inom RSS, Regional samverkans- och
stödstruktur, med stöd av handlingsplan för psykisk hälsa.
För att ytterligare förebygga suicid, som är den yttersta konsekvensen av psykisk
ohälsa, behövs åtgärder som är tydligt formade med tanke just på att förhindra
suicidförsök och suicid. Det är avgörande att suicidpreventiva insatser görs inom fler
olika områden, insatserna behöver vara både befolknings- och individinriktade.
Befolkningsinriktade insatser

Befolkningsinriktade insatser har visat sig ha effekt om de är breda med kombination
av olika delar. Det innebär att parallellt göra flera olika typer av insatser, som
presenteras nedan.
Åtgärder för att minska tillgången till metoder för suicid har utvärderad effekt för att
förebygga suicid och suicidförsök. Det kan till exempel handla om barriärer i den
fysiska miljön, förskrivning och förvaring av läkemedel och att personer med nedsatt
psykisk hälsa inte har tillgång till vapen. Även alkoholrestriktioner i samhället har
suicidpreventiv effekt.
Insatser för att minska stigmatisering omkring psykisk ohälsa rekommenderas av
WHO och Folkhälsomyndigheten. De framhåller vikten av utbildningsinsatser för
ökad kunskap i befolkningen om suicid, var stöd och vård finns samt för att motverka
myter och tabun. De flesta som tänker på att ta sitt liv, tar sig igen krisen och gör inte
handling av suicidtankarna om de får stöd och vård. En stor del av de som tar sitt liv
har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle kunnat medföra
att suicidnärheten hade avtagit. Det finns även evidens för att ökat förtroende för
psykiatriska verksamheter har suicidpreventiv effekt.
Ett exempel på utbildning som kan användas i befolkningen är Första hjälpen till
psykisk hälsa, MHFA-Mental Health First Aid1. Den används internationellt och
evidens finns för att personer som gått utbildningen får ökade kunskaper, minskade
negativa attityder mot personer med psykisk sjukdom och ökad upplevd beredskap att
hjälpa personer med psykisk ohälsa.
Skolbaserad prevention som är riktade till barn och ungdomar har visats kunna minska
antalet suicidförsök. Det handlar till exempel om att prata med elever, lärare och
föräldrar om suicid. Elever och lärare kan utbildas i att känna igen tecken på att en
person är suicidnära. Det kan göras på olika sätt och exempelvis finns det idag två
skolbaserade program för suicidprevention, med vetenskaplig evidens. Det ena är
Good Behaviour Game, PAX som i Sverige används i lågstadiet syftar till att skapa ett
klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Det andra är Youth Aware of
Mental Health Programme, YAM, riktat till elever i åldern 14-16 år, som ger kunskap
om tecken på psykisk ohälsa.
Den evidensbaserade utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, skulle
också kunna användas för utbildning av elever i årskurs 3 på gymnasiet. I en del
regioner i Sverige används utifrån beprövad erfarenhet även andra metoder för
suicidpreventiva insatser till ungdomar, exempelvis olika föreläsningar och
Acceptance and commitment therapy, ACT, i grupp.
1

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, är mellan 12-14 timmar lång och vänder sig till
vuxna. Den finns i tre versioner: att stödja ungdomar, vuxna eller äldre. Instruktörer utbildas av
NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. En utbildningsplats till instruktör kostar
22 500 kronor, exklusive moms (per person) och omfattar 5 dagar. Utbildningen för Första hjälpare ges
sedan av instruktörerna, i grupp med max 20 deltagare.
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Individinriktade insatser

Individinriktade suicidpreventiva insatser handlar dels om att tidigt hitta personer
med risk för suicidhändelse och dels om att ge adekvat stöd och behandling vid
psykisk ohälsa och suicidnärhet.
Medarbetare inom vård och omsorg behöver uppmärksamma personer som är
suicidnära eller som har risk att bli det. Det också viktigt att upptäcka psykisk ohälsa
som obehandlad skulle kunna leda till suicidhändelser, exempelvis depression och
missbruks- och beroendeproblem.
Åtgärder behövs för att säkra att suicidnära personer får snabb bedömning inom
hälso- och sjukvård. På flera platser i Sverige görs exempelvis försök med mobil
psykiatrisk verksamhet och psykiatriambulans. Det behöver finnas kompetens i akut
omhändertagande för att kunna bryta pågående suicidhandling och på flera platser i
landet sker tydlig samverkan mellan ambulans, räddningstjänst och polis för optimalt
omhändertagande vid akut suicidhändelse.
De insatser som görs för en suicidnära person behöver vara av god kvalitet, utifrån
tydlig vårdplan där behandlingsinsatser följs upp. En åtgärd som har stor betydelse
för suicidprevention är att säkra uppföljning av personer som gjort suicidförsök.
Vårdkedjan för suicidnära personer behöver vara sammanhållen där övergångar
mellan olika vård- och stödinsatser behöver fungera. Förutom insatser från hälso- och
sjukvården kan den suicidnära personen behöva annat stöd för att komma ur
suicidprocessen, t.ex. insatser från socialtjänst och från andra aktörer.
Åtgärder behövs för att använda närstående som en viktig resurs i vård- och stöd till
den suicidnära personen. Samtidigt behöver stöd ges till närstående för att förebygga
egen psykisk ohälsa och suicid. Åtgärder behövs även för att säkra stöd till
efterlevande vid suicid, både akut och långsiktigt, eftersom de ofta drabbas av psykisk
ohälsa och har ökad risk att själva avlida i suicid. Suicid hos närstående kan också leda
till stora påfrestningar i relationer och t.ex. familjekonflikter kan förebyggas genom
adekvat stöd.
När en person som har pågående kontakt med hälso-och sjukvården avlider i suicid
bör en händelseanalys göras. Även då personen inte haft kontakt med hälso- och
sjukvård kan någon form av retrospektiv genomgång vara av värde för att ge kunskap
som kan användas för att hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i
framtiden.
För att åtgärderna som nämns ovan ska kunna genomföras, med önskvärd kvalitet,
behövs kompetens hos medarbetare om suicidalitet liksom kompetens och möjlighet
att samverka över verksamhetsgränser. Rutiner behöver vara kända och följas.
På hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande finns ett stort antal länkar till
kunskap om suicidalitet, bland annat utbildningsmaterial från WHO. Där finns också
länk till fri tillgång till webbutbildningen Suicidprevention i Svensk Sjukvård, SPISS.
Syftet med SPISS är att öka kunskapen hos medarbetare inom vård och andra
verksamheter där man möter människor som kan vara suicidbenägna.
En annan utbildning som medarbetare inom Region Gotland har tillgång till är
Psyk-E suicid. Det är ett evidensbaserat utbildningsmaterial som består av filmade
föreläsningar och faktablad att användas i studiecirkelform.

Nationellt handlingsprogram för suicidprevention
Följande 9 åtgärdsområden för suicidprevention finns i det nationella
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handlingsprogrammet som beslutats av riksdagen:
1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för
självmord
3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
7. Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och
omhändertagande av personer med självmordsproblematik
8. Händelseanalys i samband med Lex Maria anmälningar
9. Stöd till frivilligorganisationer

Tidigare program för självmordsförebyggande arbete inom
Region Gotland
I det tidigare programmet för självmordsförebyggande arbete i Region Gotland
(2015-2020) finns fem strategier för det suicidpreventiva arbetet:
1) Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland, 2) Specifik fokus på barn och unga i det
självmordsförebyggande arbetet, 3) Regionövergripande samordning av individuellt
krisstöd i samband med självmordsförsök och självmord, 4) Säker hantering av
skjutvapen, 5) Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet.
Utifrån strategierna formulerades 20 uppdrag för Region Gotlands nämnder att
genomföra under programtiden 2015-2018. Efter beslut i fullmäktige förlängdes det
till att gälla även under 2019-2020.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
Detaljerad sammanställning av uppföljning av aktiviteter, som genomförts mellan
2015-2019, finns på hemsidan www.gotland.se/självmordsförebyggande.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Effekten på förekomst av suicid och suicidförsök är för tidigt att följa upp eftersom
antalet varierar mellan åren och trend för flera år behövs för att kunna bedöma
utvecklingen. Uppdragen har formulerats och genomförts utifrån aktuellt nuläge på
Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet för suicidprevention. Utifrån det görs
antagandet att genomförda aktiviteter bidrar till att minskning kommer att ses av
suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är under förutsättning att
det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste åren.

Handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland, 2020-2025
Fyra aktuella insatsområden har identifierats utifrån statistik och fakta om
suicidprevention, genomförda aktiviteter i tidigare program och uppfattade
insatsbehov: 1)Kunskap i samhället om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord, 2) Kompetens och samverkan kring suicidnära personer,
3) Efterlevandestöd vid suicid, 4) Suicidpreventiva insatser för barn, unga och unga
vuxna.
Beskrivning av tidigare genomförda insatser och identifierade insatsbehov som ligger
till grund för formulerade uppdrag finns i bilaga 2, Underlag till uppdrag i
handlingsplanen. Vilka insatsbehov som ligger till grund för vilka uppdrag finns
markerade i handlingsplanen.
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Handlingsplan suicidprevention Region Gotland år 2020-2025
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Bilaga 1

Definition av begrepp

Suicid
Synonymt med självmord och innebär död efter egen avsikt att ta sitt liv
Suicidalitet
Samlingsbegrepp för suicidtankar, suicidförsök och suicid
Suicidsförsök
Synonymt med självmordsförsök och innebär livshotande eller skenbart livshotande
beteende, i avsikt att sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men
som inte leder till döden
Suicidshandling
Suicidförsök eller suicid
Suicidnära
Synonymt med suicidal och används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett suicidförsök
- har allvarliga suicidtankar och där suicidrisk bedöms föreligga under den
närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga suicidtankar ändå bedöms vara i riskzonen för suicid på
grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för starkt negativa
livshändelser
Suicidnärhet
Beskriver tillståndet för en person har antigen nyligen gjort suicidförsök eller har
allvarliga suicidtankar eller på annat sätt bedöms vara i riskzonen för suicid
Suicidprevention
Synonymt med suicidpreventivt arbete och med självmordsförebyggande. Begreppen
innefattar åtgärder med syfte att förhindra suicid och suicidförsök
Suicidprocess
Utvecklingen från den första allvarliga suicidstanken över eventuella suicidförsök till
självmord
Suicidrisk
Risken att genomföra suicidförsök eller suicid
Suicidsituation
Tillfälle då suicidhandling genomförs
Suicidtal
Antal suicid per 100 000 invånare
Suicidtankar
Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå suicid. Dessa kan utvecklas till
avsikter, planer och eventuellt beslut att ta sitt liv
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Bilaga 2

Underlag till uppdrag i handlingsplanen

Nedan presenteras en sammanfattning av hur uppdragen i program för förebyggande
av självmord inom Region Gotland genomförts under 2015-2019, tillsammans med
identifierade fortsatta insatsbehov.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av 20 uppdrag bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är delvis genomförda.
Delvis utförda uppdrag
Uppdrag att ta fram rutiner och kompetensutveckling för funktioner som möter personer som är
suicidnära
Flertalet aktiviteter är genomförda kring rutiner och kompetensutveckling men
uppdraget bedöms inte vara helt genomfört.
Mer arbete kring rutiner och kompetensutveckling har gjorts i de verksamheter som
har tydligt uppdrag kring suicidnära personer än i de verksamheter där det inte är lika
självklart att kunskap och rutiner behövs för identifiering av personer med risk för
suicidnärhet.
Rutiner finns och har tagits fram i många verksamheter men inte tydligt i alla berörda
verksamheter.
Under programtiden har exempelvis övergripande regionala rutiner för arbete inom
olika verksamheter vid suicidalitet tagits fram. Primärvården, akutmottagningen och
psykiatrin har deltagit i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags satsning ”Säker
suicidprevention”. Inom socialförvaltningen har riktlinjer för suicidprevention tagits
fram. Barn- och elevhälsan har arbetat fram riktlinjer för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan.
Mycket av arbetet som gjorts med rutiner har handlat om insatser som kan göras i
den egna verksamheten och en mindre del om samarbete och samverkan över
gränser, som del i arbetet att ge stöd till suicidnära personer.
Många insatser har genomförts för kompetensutveckling till medarbetare, men tydliga
planer saknas i flera verksamheter.
Exempel på genomförda insatser är flertalet regionövergripande föreläsningar och
workshops. Deltagandet vid dessa tillfällen har främst varit från barn- och elevhälsan,
ungdomsavdelningen i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
ungdomsmottagningen, psykiatri, primärvård, habilitering och rehabilitering,
hemsjukvård, räddningstjänst, individ- och familjeomsorgen, hälsofrämjande enheten
i socialförvaltningen, äldrevården, beroendevården och ambulanssjukvården.
Medarbetare i hälso- och sjukvården, barn- och elevhälsan och socialförvaltningen har
genomfört web-utbildningen Suicidprevention i svensk sjukvård (SPISS).
Socialförvaltningen har tagit fram ett utbildningspaket om suicidprevention för
användning vid arbetsplatsträffar. Barn- och elevhälsan har gjort flera
utbildningsinsatser om suicidprevention, för pedagoger i grundskola och gymnasiet.
Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, har använts för att öka kompetensen kring
psykisk ohälsa och förebyggande av suicid inom vuxenutbildning, studievägledning,
integrationsenhet, HR-avdelningen, äldreomsorgen och boendestöd inom
socialförvaltningen. 2019 tog socialnämnden inriktningsbeslut om att utbilda samtliga
medarbetare i förvaltningen i MHFA och sedan 2019 erbjuds två MHFA-utbildningar
per år till chefer i Region Gotland.
Insatsbehov (A): Det finns ännu viktigt arbete att göra för att säkerställa att det finns
rutiner och planer för kompetensutveckling i alla berörda verksamheter.
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Utbildningsmaterial och utbildningstillfällen som är tillgängliga för medarbetare i
Region Gotland skulle kunna användas av fler medarbetare och i fler verksamheter.
Ökad användning av utbildningen i MHFA, Första hjälpen till psykisk hälsa kan också
vara ett sätt att öka kompetensen kring psykisk ohälsa och förebyggande av suicid,
framförallt för medarbetare som i sin profession inte har specialistkunskap inom
dessa områden.
Både de rutiner som redan finns och nya som tas fram behöver implementeras så de
efterlevs av alla medarbetare. Det handlar exempelvis om att ha kännedom och följa
rutiner som finns i den egna verksamheten, regional rutin och nationella vård- och
insatsprogram inom kunskapsområdet psykisk hälsa/ohälsa.
När rutiner finns för arbetet med suicidnära personer, i den egna verksamheten
behöver nästa steg tas för att öka samarbete och samverkan över verksamhetsgränser,
för att hjälpa den suicidnära personen att komma bort från suicidnärheten. Det ställer
krav på att medarbetare har fördjupad kunskap om bakgrunden till suicidnärhet, för
att kunna förstå den enskilda personens komplexa situation.
Kompetens och möjlighet för samarbete och samverkan behöver öka, inom och
mellan olika enheter i hälso- och sjukvården, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och med externa aktörer; för att kunna sätta samman en
åtgärdsplan med helhetsperspektiv på den suicidnära personens unika situation.
Gemensamt processarbete och större kännedom och utnyttjande av SIP, samordnad
individuell plan, skulle kunna underlätta ökat samarbete och samverkan kring
suicidnära personer.
Behov finns av förbättringar i vårdkedjan mellan primärvård och psykiatri.
Vårdkedjan och uppföljning kring personer som gjort suicidförsök behöver stärkas.
Insatser behövs för att fördjupa medvetenhet och kompetensen om suicidalitet, hos
medarbetare i verksamheter som med stor sannolikhet kommer möta suicidnära
personer men som inte jobbar tydligt med vård och behandling till suicidnära. Där
kan en viktig insats göras för att upptäcka risk för suicidhandling, hos barn och
ungdomar, vuxna och äldre. Det är till exempel medarbetare inom utbildning,
somatisk sjukvård, socialtjänst och omsorg.
Behov finns att öka medvetenhet hos medarbetare, om risk för suicidnärhet hos
personer som har en bakgrund som är vanlig bland personer som genomfört
suicidhandling. Exempelvis transpersoner, personer med obehandlad psykisk ohälsa,
personer med samtidig missbruks-/beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
Inkludering av närstående i vård och stöd till suicidnära behöver förbättras.
Behov finns av att öka kunskap om suicidalitet både hos suicidnära personer och
närstående, i alla åldrar.
Det behöver säkerställas att närstående till suicinära får eget stöd, såväl barn och
ungdomar som vuxna och äldre. Exempelvis behöver kännedom och tillämning av
rutiner för erbjudande om kontakt med Region Gotlands anhörigstöd öka, inom
hälso-och sjukvården och socialförvaltningen.
Insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk vård, inte
söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin bedömer att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
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Ett insatsbehov som uppmärksammats av bland annat polis och ambulanspersonal är
akut omhändertagande av person med psykisk ohälsa. Inom ambulansverksamheten
påtalas behovet av mer ambulansresurser och behov av mer kompetens att bemöta
och vårda personer med psykisk ohälsa. Inom polisen finns upplevelse av att flera av
deras ärenden angående psykisk ohälsa skulle kunnat hanteras bättre av personer med
utbildning i bemötande och vård av personer med psykisk sjukdom.
Både polis och ambulanspersonal på Gotland upplever att de åker på flertalet larm
där de på plats bedömer att det inte är ett polisärende eller att personen inte behöver
akut sjukvård och därför lämnar personen utan åtgärd. Att på ett bra sätt fånga upp
och ge stöd till dessa personer skulle kunna förebygga risk för senare suicidhändelse.
Någon form av mobil psykiatrisk verksamhet skulle kanske vara en lösning på flera av
de problem som identifierats.
Behov finns att förbättra samverkan vid akut suicidhändelse, mellan
ambulansverksamheten, räddningstjänsten och polisen.
Uppdrag att specifikt ta fram plan för arbete och kompetensutveckling med fokus på unga i det
suicidpreventiv arbetet, inom kultur- och fritidsverksamheten
Uppdraget anses vara delvis uppfyllt genom att ungdomsavdelningen har varit väl
representerade i regionövergripande kunskapshöjande insatser kring suicidprevention
och närliggande områden som exempelvis workshops om hbtq+ och normer.
Övergripande plan för suicidpreventivt arbete inom kultur- och fritidsavdelningen är
dock inte framtagen
Insatsbehov (B): Behovet kvarstår att säkerställa att det finns rutiner och kompetens
kring upptäckt och bemötande av suicidnärhet hos barn och ungdomar, inom kulturoch fritidsverksamhet.
Uppdrag att ge barn och unga kunskap i skolan om tecken på psykisk hälsa, genom evidensbaserad
metod
Pilottest har genomförts, med stöd av svenska kyrkan, så att elever i årskurs 3 på
vård- och omsorgsprogrammet fått utbildning i MHFA, Första hjälpen till psykisk
hälsa. Under slutet av 2019 har medarbetare gått utbildning i Youth Aware of Mental
Health Programme, YAM, och Good Behaviour Game, PAX. Fortsatt planering
pågår för införande av dessa program i skolan.
Insatsbehov (C): Fortsatt behov finns av att använda evidensbaserade metoder för
att öka kunskap om tecken på psykisk ohälsa, hos barn och unga, i skolan. Det kan
göras genom exempelvis fortsatt införande av YAM och PAX. Omvärldsspaning
behöver göras inom kunskapsområdet för att uppmärksamma om det finns eller
kommer fram evidens för andra metoder. Eleverna i de två vård-och omsorgsklasser
som fått utbildning i MHFA har framfört att de anser att utbildningen bör ges som
obligatorisk kurs på programmet men även erbjudas övriga elever i årskurs 3.
Uppdrag att skapa rutin för regelbunden statistik över suicid och suicidförsök
Rutin för regelbunden sammanställning av suicid på Gotland är införd. Däremot har
sådan rutin inte kunnat tas fram för suicidförsök eftersom det inte finns tydliga sätt
att samla in uppgifter om genomförda suicidförsök, i olika verksamheter.
Insatsbehov (D): Fortsatt behov finns att utveckla ett sätt att få löpande kännedom
om suicidförsök på Gotland, genom samverkan mellan olika verksamheter. Det är
exempelvis primärvård, psykiatri, akutmottagning, intensivvårdsavdelning,
ambulansverksamhet, räddningstjänst och polis. Att kunna följa statistik utan
fördröjning, som visar hela bilden av suicidförsök på Gotland, ger möjlighet att följa
utveckling och se mönster för att kunna göra behovsinriktade insatser.
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Uppdrag att säkerställa rapportering enligt vapenlagen om personer som ur medicinsk synpunkt inte
är lämpliga att hantera skjutvapen
Vissa aktiviteter är genomförda men en del av de utbildningsinsatser som var tänkta
inom hälso-och sjukvården har inte kunna genomföras.
Insatsbehov (E): Fortsatt behov finns av att öka efterlevnad av vapenlagen. Ett sätt
kan vara att öka kompetensen hos medarbetare i hälso- och sjukvården om suicid
som en psykologisk olyckshändelse, för att kunna identifiera personer som riskerar att
råka ut för sådan olycka suicidförsök och suicid om de har vapen hemma.
Genomförda uppdrag
Uppdrag om informationsinsats till befolkningen om psykisk hälsa och förebyggande av suicid, i
samarbete med externa aktörer
Flera aktiviteter har genomförts utifrån uppdraget, på olika platser på ön. Några
exempel är föreläsningar som arrangeras av Region Gotland och andra organisationer,
aktiviteter som genomförts i samband med suicidpreventiva dagen,
informationsmaterial på bibliotek och hemsida samt information i samband med
mässor, marknader och idrottsevenemang.
Ett par utbildningstillfällen, med inbjudan till allmänheten, har genomförts i Första
hjälpen till psykisk hälsa, MHFA. Under 2019 startades projektet Guldhjärnan där
Region Gotland tillsammans med bland annat Länsförsäkringar Gotland och Svenska
kyrkan, under initiativet Mind//Shift, har som mål att verka för att sprida
utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, brett i samhället.
Insatsbehov (F): Fortsatt behov finns av att Region Gotland och andra aktörer i
samhället hjälps år att sprida kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
suicidprevention, som når befolkningen i olika åldrar, sammanhang och på olika
platser på Gotland.
Uppdrag att i skolan arbeta med psykisk hälsa, normer och värden för att stärka barn och ungas
livskompetens
Uppdraget har genomförts dels av pedagoger i löpande undervisning och dels genom
specifika uppgifter som exempelvis barn- och elevhälsans psykosociala basprogram
för grundskolan och gymnasiet och 1:e-lärares arbete kring jämställdhet och
relationer i gymnasieskolan.
Insatsbehov (G): Det finns fortsatt behov att, via uppdrag i handlingsplan, hålla
fokus på utveckling av arbete i skolan för att öka elevers kunskap om psykisk hälsa,
normer och värdegrund.
Behov finns av utökat samarbete mellan skolledning och barn- och elevhälsan för
planering och genomförande i detta arbete. Ett möjligt sätt är att skapa tydlig plan
för kunskapshöjande insatser kring suicidprevention för elever i olika årskurser.
Uppdrag i skolan att ta fram rutiner för upptäckt av risk för suicid och suicidförsök och att ta
fram plan för att personal har kunskap om psykisk ohälsa
Riktlinje som vänder sig till pedagoger är framtagen och checklistor för barn- och
elevhälsan är uppdaterade. Flera aktiviteter har genomförts för kompetensutveckling
av medarbetare inom utbildningsverksamhet. Exempelvis har barn- och
elevhälsoteamet utbildat pedagoger på gymnasiet och i grundskolor.
Utbildningsinsatser har även genomförts inom vuxenutbildningen och
folkhögskolan.
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Insatsbehov (H): Fortsatt behov av arbete för att riktlinjen för psykisk hälsa och
förebyggande av suicid, i skolan, ska bli känd och användas av medarbetare. Fortsatt
behov finns av att göra en plan för kompetensutveckling för medarbetare inom
utbildningsverksamheter. Utifrån evidens och efterfrågan (från medarbetare och
elever) skulle Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, kunna vara ett effektivt sätt att
säkra bred kunskap och handlingsberedskap. Även annat utbildningsmaterial som
exempelvis psyk-E suicid och WHO:s kunskapsmaterial skulle kunna användas.
Uppdrag om suicidprevention som del i det psykosociala arbetsmiljöarbetet och att öka
medvetenheten om riskfaktorer för och tecken på suicidnärhet, hos medarbetare och chefer
Ett pass om förebyggande av suicid är inlagt i Region Gotlands arbetsmiljöutbildning
och rutin för samtal om psykisk hälsa för medarbetare och chefer inom Region
Gotland är framtagen. Utbildningstillfällen för chefer i Första hjälpen till psykisk
hälsa erbjuds två gånger per år. Flera föreläsningstillfällen som introduktion till
suicidprevention har erbjudits generellt till medarbetare i Region Gotland.
Deltagandet har varit störst från verksamheter där det är tydligt att medarbetare
möter suicidnära personer.
Insatsbehov (I): En betydande del av medarbetarna inom Region Gotland arbetar i
verksamheter där behovet av arbete med suicidprevention inte är tydligt utifrån
verksamhetens uppdrag. I dessa verksamheter finns möjlighet att bidra i högre grad
än i dag till det suicidpreventiva arbetet, genom att öka kunskap om psykisk hälsa
och förebyggande av suicid bland medarbetare, som del av det psykosociala
arbetsmiljöarbetet. En bredare insats för ökat kunnande hos medarbetare om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av suicid inom Region Gotland , oavsett arbetsplats
och funktion, skulle kunna bidra väsentligt till ökad kunskap och vinster för
samhället.
Uppdrag att stärka första linjens vård för barn och unga vid psykisk ohälsa
Uppdraget har genomförts genom exempelvis ökad samverkan mellan barn- och
elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Barn- och ungdomspsykiatriska
mottagningen har också arbetat för att bibehålla hög tillgänglighet till besök på barnoch ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP. 2019 öppnades en ny mottagning för
råd och stöd vid psykisk ohälsa (för barn i åldern 6-17 år), i samarbete mellan barnoch ungdomspsykiatrin och socialtjänstens familjestödsenhet.
Insatsbehov (J): Det är viktigt med fortsatt utveckling av tidiga insatser för barn
och ungdomar vid psykisk ohälsa. Det görs i berörda verksamheter och genom
samverkan i RSS, regional samordning och styrning. Behov av att lyfta det som
specifikt uppdrag i den suicidpreventiva handlingsplanen ses inte.
Uppdrag om individuellt krisstöd vid suicidförsök och suicid
Rutiner har uppdaterats så att Region Gotlands krisstöd vid allvarlig händelse kan
aktiveras, vid behov, för individuellt stöd i samband med suicidhändelse. Den
övergripande regionala rutinen kring arbete vid suicidalitet som tagits fram under
programperioden lyfter fram möjligheten att använda Region Gotlands anhörigstöd
vid suicidnärhet.
Försök har gjorts med en modell för strukturerat långsiktigt efterlevandestöd som
skulle träda in efter att efterlevande fått akut krisstöd i samband med suicid. Tanken
var att ge mellanmänskligt stöd, under första halvåret efter suicid, för att förebygga
mer omfattande psykisk ohälsa och identifiera behov av stöd från hälso- och
sjukvården. I pilottest av modellen gavs stöd från beroendeenhetens boendesociala
grupp i socialtjänsten, till efterlevande när den som avlidit inte tidigare haft kontakt
med psykiatrin. Pilottestet visade att det var svårt att få rutiner att fungera i
processen kring efterlevandestödet, enligt den tänkta modellen. Testet visade också
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att situationen för efterlevande är komplex och medför behov av stöd som kräver
hälso- och sjukvårdskompetens.
Insatsbehov (K): Fortsatt arbete behöver göras för att förbättra stöd till närstående
till personer som är suicidnära, i alla åldrar. Strukturerat, proaktivt, långsiktigt stöd till
efterlevande vid suicid behöver utvecklas. Efterlevandestödet behöver anpassas
utifrån den efterlevandes ålder och individuella situation. Stödet ges troligen bäst via
hälso- och sjukvården och kan behöva kompletteras med insatser från exempelvis
socialförvaltningen, utifrån individuellt formad stödplan.
Behov finns också av att förbättra rutiner för akut efterlevandestöd i samband med
att suicid upptäcks eller konstateras som dödsorsak.
Uppdrag att pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av suicid bland personer som
inte haft kontakt med sjukvården
Rutin har tagits fram för genomförande av händelseanalys när personer upp till 18 år
(eller äldre än 18 år som går i gymnasiet) avlider i suicid.
Förslag på mall är framtagen för så kallad retrospektiv genomgång, efter att en vuxen
person som inte haft kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i
suicid. I kontakt med efterlevande har det framkommit att en retrospektiv
genomgång kan medföra skuldbeläggning.
Insatsbehov (L): Fortsatt arbete behöver göras för att utreda möjligheten att
genomföra retrospektiva genomgångar efter att en vuxen person som inte haft
kontakt med hälso- och sjukvård eller socialtjänst avlidit i suicid. När retrospektiv
genomgång görs behöver den samordnas med stöd till efterlevande.
Uppdrag att säkerställa arenor för regelbunden samverkan kring suicidpreventivt arbete inom
Region Gotland och med externa aktörer
Suicidprevention finns nu med som en fråga i flera olika sammanhang. Internt inom
Region Gotland görs det, vid behov, i mötesformer kopplade till regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. Regelbunden rapportering om det
suicidpreventiva arbetet görs i samverkansform mellan Region Gotland och NSPH
(Nationell samverkan för psykisk hälsa).
Stor del av samverkan med andra aktörer kring suicidprevention har genomförts via
informella nätverk. Möjlighet finns dock sedan några år att lyfta regionalt arbete för
suicidprevention i Forum för social hållbarhet, som samordnas av Länsstyrelsen.
Under slutet av 2019 har också den ideella föreningen Mind//Shift Gotland bildats
för innovativ samverkan mellan näringsliv, offentlig och ideell verksamhet för att
främja psykisk hälsa.
Frågor som rör psykisk hälsa och förebyggande av suicid tas även upp i Operativt
samverkansform, OSF. Det bildades 2019 för samverkan mellan polisen och olika
enheter inom Region Gotland, kring bland anat psykisk ohälsa.
För nationell samverkan i det suicidpreventiva arbetet finns sedan några år ett
nätverk för regionala samordnare, som samordnas av Folkhälsomyndigheten.
Insatsbehov (M): Behov finns av att fortsätta utveckla samverkan kring
suicidprevention inom Region Gotland och med externa aktörer. För att hålla
fortsatt fokus på frågan bör det synas som uppdrag i handlingsplanen.
Uppdrag att utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring suicidpreventivt
arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk
Strateg inom enheten social hållbarhet har utsetts att vara regional samordnare för
det suicidpreventiva arbetet.
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Insatsbehov (N): Funktion är utsedd för regional samordning av det
suicidpreventiva arbetet. Behovet av fortsatt arbete i funktionen finns kvar men
något behov att lyfta det i handlingsplanen bedöms inte finnas.
Uppdrag om uppföljning av programmet
Förvaltningarnas arbete utifrån det självmordsförebyggande programmet har följts
upp årligen i samband med bokslutsarbetet. Övergripande uppföljning av Region
Gotlands suicidpreventiva arbete har genomförts av regionstyrelseförvaltningen, via
enheten för social hållbarhet.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen har arbetet att
genomföra uppdragen i programmet styrts genom handlingsplan som beslutats i
respektive nämnd.
Insatsbehov (O): I flera verksamheter kan planering och ledning av genomförandet
av uppdrag i handlingsplanen förbättras. Stöd för samarbete och samverkan mellan
förvaltningar, bolag och stiftelse kan göra att genomförandet av uppdragen bli mer
effektivt och av högre kvalitet.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 44

Handlingsplan, suicidprevention

RS 2019/974
AU § 35

Regionstyrelsens beslut

Förslag till handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland 2020-2025
remitteras för synpunkter till Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och
Gotlands Musiken. Verksamheter ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheten
att genomföra uppdragen i handlingsplanen.
x Remisstiden är till 24 juni 2020.
x

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället.
Suicidprevention är en viktig fråga för att rädda liv i alla åldersgrupper. De flesta som
avlidit i suicid på Gotland under de senaste 10 åren var i åldern 40-79 år. Jämfört
med hur många personer som finns i olika åldersgrupper är suicid vanligare i åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år. Jämfört med totala antalet dödsfall i olika åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje dödsfall i åldern 10-24 år, vart femte i
åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59-år.
2008-12-15 beslutade kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland,
§ 171. 2015-10-12 antog regionfullmäktige program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland 2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17,
beslutades att programmet gäller till dess revidering är genomförd, dock senast till
2020-12-31, § 73.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av de 20 uppdragen i programmet bedöms vara genomförda. 5 uppdrag är delvis
genomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för
tidigt att följa upp eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år
behövs för att kunna bedöma utvecklingen. Eftersom uppdragen formulerats och
genomförts utifrån aktuellt nuläge på Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet
för suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning
kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är
under förutsättning att det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de
närmaste åren.
forts
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Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt
kommer att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är
att det är viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra
suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt
fokuserat arbete för suicidprevention behövs. Bedömning görs att den handlingsplan
för suicidprevention som bygger på revidering av tidigare program för förebyggande
av självmord bör fungera väl för den styrning och ledning som krävs.
Remisskonferens kommer att hållas under remisstiden, i syfte att ge möjlighet för
kunskapsutbyte och fördjupad analys av föreslagen handlingsplan. I arbetet att
genomföra uppdrag i handlingsplanen kommer samordning och samarbete kunna ske
i det nätverk för social hållbarhet inom Region Gotland som är på väg att startas upp.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva
insatser riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde
och inte enbart i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av
insatsbehov kring stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett
ålder och att det behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation
och behov.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att
öka kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika sammanhang och
på olika platser på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-29
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsavdelningen
Miljö- och byggnämnden
Patientnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden
Gotlandshem
Gotlands musikstiftelse
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1509
8 maj 2020

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

Åtgärder för sänkta sjuktal teknikförvaltningen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner teknikförvaltningens rapport kring åtgärder för
sänkta sjuktal.

Sammanfattning

Inför budgetberedningen 2020 har samtliga nämnder fått i uppdrag av
regionfullmäktige att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över
personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar
för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre
kostnader. Nedan följer en rapport av genomförda insatser samt vilka som kommer
att arbetas med framöver.
Ärendebeskrivning

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla
god hälsa” är att ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningens
chefer arbetar med och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt befintliga
metoder och gällande regelverk. Nedanstående punkter är ingående delar i arbetet.
 Sjuktal
Sjuktalet i Teknikförvaltningen har under lång tid varit relativt stabilt och legat under
regionens mål på 4,5 %. Sjuktalet 2020-01-31 var 4,21 %. Kvinnornas sjuktal var
något högre än männens vilket brukar vara fallet. I och med pandemiutvecklingen så
har sjuktalen för förvaltningen höjts och var i slutet av mars över 7 %. Förväntningen
är att när pandemin är över så kommer sjuktalen återigen att stabiliseras till nivån i
januari.
Sjuktal följs upp av cheferna i arbetet med att förebygga ohälsa och cheferna arbetar
aktivt med rehabilitering enligt regionens metod.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1509

 Fysisk arbetsmiljö
I medarbetarenkätsresultatet påvisas att den fysiska arbetsmiljön upplevs som relativt
god bland medarbetarna, trots ibland belastande arbetsuppgifter. De skador, risker
och tillbud som rapporteras åtgärdas efter hand tillsammans med berörd chef.
Arbetsgivaren och skyddsombud betonar tillsammans vikten av att alla risker, tillbud
och skador anmäls i avvikelsehanteringssystemet RiTiSk.
Fysiska skyddsronder genomförs kontinuerligt och är en viktig informationskälla för
verksamheterna. Medarbetare hanterar dagligen kemikalier, gör tunga lyft, behöver
skyddsutrustning mm. Dessutom ingår genomgångar av de lokaler som används.
 Psykosocial arbetsmiljö
När det gäller den psykosociala arbetsmiljön behövs insatser för att fokusera bl a på
att minimera konflikter. En viktig grund för att lyckas i det arbetet är att säkerställa
att samtliga medarbetare är klara över sina uppdrag, ansvar och befogenheter. Den
årliga medarbetarenkäten utgör underlag för enheternas eget arbete att identifiera sina
behov och formulera dessa i handlingsplaner.
För att förebygga sjukskrivning och psykosocial ohälsa erbjuder förvaltningen i
jämförelsevis stor omfattning, medarbetare och chefer ”tre sorterande samtal” hos
företagshälsovården.
 Processkartläggning
Processkartläggningsarbete är initierat inom samtliga avdelningar och kommer att
fortgå framöver. Därmed säkerställs att brister och förbättringsmöjligheter kommer
att identifieras. Detta kommer att säkra, inte bara effektiviteten, utan också
arbetsmiljön eftersom processarbete förutsätter aktivt deltagande från berörda
medarbetare.
 Bemanning
Arbetsmiljön inom förvaltningen ska ge medarbetarna möjlighet att bibehålla god
hälsa. En ingående del, för att säkerställa detta, är att bemanningen upplevs som
tillräcklig. Förvaltningens tjänster är till största delen heltidstjänster och inga
deltidsanställda har anmält önskemål om utökad arbetstid. Alla medarbetare är
anställda med dagtjänstgöring men vissa driftverksamheter måste ha beredskap
dygnet runt. Ibland består beredskapskedjorna av endast ett fåtal medarbetare vilket
gör att vissa medarbetare kan få högt antal övertidstimmar. Detta är en riskfaktor och
förvaltningen behöver säkerställa att beredskapskedjorna bemannas med tillräckligt
antal medarbetare för att undvika detta.
De flesta chefer har enheter med ett hanterbart antal medarbetare.
Slamverksamheten medverkar i det regiongemensamma projektet ”strategisk hållbar
bemanningsplanering”. Projektets syfte är att finna hållbara bemanningslösningar för
medarbetarna. Tanken är också att projektet ska bidra till att minska kostnaderna för
verksamheten.
Bedömning

Redovisade insatser och aktiviteter bedöms bidra till en hållbar arbetsmiljö och
därmed sänka sjuktalen och säkra bemanningen.
Barnperspektivet/Genusperspektivet har tagits i beaktande.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1509

Ekonomisk konsekvensanalys. Projektet ”strategisk hållbar bemanning” förväntas
minska kostnader för den berörda verksamheten. Aktivt och systematiskt
arbetsmiljöarbete ger medarbetaren möjligheter till bibehållen god hälsa vilket
medför minskade kostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-08
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
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RS § 101

Revisionsrapport. Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster

RS 2020/176
AU § 90

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster. Efter genomförd
granskning är revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsens interna
kontroll avseende hantering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla
delar är tillräcklig. Bedömningen baseras på de brister som noterats i genomförd
granskning.
Revisorerna lämnar två rekommendationer:
Regionstyrelsen bör införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas,
alternativt framgår av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem, för
kostnadskonton som kräver detta i enlighet med regionens riktlinjer och som kan
bedömas innehålla förtroendeskadliga transaktioner.
I fakturahanteringssystemet innebär kontering inom kontogrupperna 705 och 71,
resor och representation, att en permanent anteckning krävs. I riktlinjerna framgår
det att anteckningen ska innehålla syfte, datum och deltagarförteckning i förekommande fall. Dock räcker det med syfte och datum vid enklare förtäring. Enklare
måltid av karaktären arbetsmåltid räknas inte som representation. Det framgår också
av riktlinjerna för attest vilka utgifter som ska beslutsattesteras av överordnad chef.
I regionen har vi chefsutbildningar för nya chefer, den s k chefskolan. I den ingår en
dag med upphandling och ekonomi där man bland annat går igenom riktlinjer för
representation och attest.
Rapporten är återkopplad på regionens ekonomichefsnätverk. Med anledning av
rapporten är en uppföljning inlagd i regionstyrelsens internkontrollplan för 2020.
Säkerställa att beslutattestant inte attesterar egna fakturor, dvs där attestanten själv
deltagit eller konsumerat varan/tjänsten.
I riktlinjer för attest kapitel 5 behandlas jäv och särskilda kontrollområden. Alla
chefer ska i sin introduktion eller via chefskolan få information om riktlinjerna och
vad som ingår i attestbehörigheten.
forts
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För att bli attestbehörig i fakturahanteringssystemet måste attestanterna gå särskild
utbildning där riktlinjer för attest gås igenom.
Regionstyrelseförvaltningen ser med allvar på risken att felaktigheter förekommer vid
kontering och attestering av förtroendekänsliga poster. Eftersom det handlar om
många personer som attesterar få fakturor per person av sådant slag som granskats
uppstår ibland tyvärr fel och det är viktigt att återkommande påminna om vilka regler
som gäller.
Förvaltningen vill kommentera några saker där revisorernas uppfattning inte delas.
I rapporten finns en delgranskning av konsultkostnader. Bland de felaktigheter som
påpekas är bland annat att det inte tydligt framgår av fakturan att arbetet utförts i
regionen. När det finns ett avtal om tjänsten, fakturan har rätt ZZ-kod och behörig
chef attesterat kostnaden uppfattar förvaltningen att risken för att kostnaden inte
tillhör verksamheten är ytterst liten.
Rapporten påpekar också vid ett flertal stickprov att deltagarlista saknas, men att
händelsen också är felkonterad. Om den varit rätt konterad hade deltagarlista inte
krävts. Felet är rapporterat som dubbelt.
Då förvaltningen inte fått rapporten för sakgranskning har det i efterhand förts en
diskussion med PWC om vissa felaktigheter i granskningsrapporten utifrån
förvaltningens synvinkel. Bland annat anmärks det att deltagarförteckning saknas för
kostnader som avser fika vid interna personalmöten och planeringsdagar. I regionens
riktlinjer för representation står att ”Vid enklare förtäring som kaffe, kaka, bulle och
smörgås räcker det om syftet och datumet anges.” Det finns också en del felaktiga
anmärkningar angående attestant.
På flera ställen hänvisas till att konto 7113 ej avser avdragsgill representation och att
momsavdraget inte är korrekt. Regionen tillämpar KommunBas och där är kontogrupp 711 personalrepresentation. Någon underindelning i avdragsgill eller ej
avdragsgill representation finns inte. Då regionen använder konto 7113 avser det
interna informations- och arbetsmöten.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-19
Skickas till
Regionens revisorer
Alla nämnder

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/176
19 mars 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av förtroendekänsliga och
ledningsnära poster
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna.
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster. Efter genomförd
granskning är revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsens interna
kontroll avseende hantering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla
delar är tillräcklig. Bedömningen baseras på de brister som noterats i genomförd
granskning.
Ärendebeskrivning

Revisionsfrågan lyder: Är den interna kontrollen tillräcklig avseende hantering av
förtroendekänsliga poster?
Granskningen avser samtliga nämnder inklusive regionstyrelsen. Granskning har
skett utifrån gällande styrdokument och genom stickprovskontroller. Kontroll är
gjord av angivande av syfte och deltagare, kontering, momsavdrag samt attest. Totalt
omfattar granskningen 64 stickprov.
Verifiering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster visar att syfte finns angivet
för 57 av 64 granskade fakturor. Vidare saknas deltagarförteckning och/eller
uppgifter om deltagare för 26 fakturor, varav 7 saknar uppgifter om externa
deltagares tillhörighet.
Felaktigt momsavdrag har gjorts för två fakturor. För 7 fakturor kan bedömning av
moms inte göras eftersom uppgifter om deltagare saknas.
Kontering bedöms korrekt för 57 fakturor. Sju fakturor bedöms felkonterade, bl.a.
har personalrepresentation konterats som extern representation.
Av 64 granskade fakturor har 60 stycken fakturor attesterats av behörig attestant i
enlighet med aktuell attestförteckning. För fyra fakturor noteras att beslutsattestant
själv deltagit eller konsumerat varan/tjänsten. 20 stycken fakturor kan ej bedömas
med avseende på detta eftersom uppgifter om deltagare saknas.
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Bedömning

Revisorerna lämnar två rekommendationer:
Regionstyrelsen bör införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas, alternativt
framgår av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem, för kostnadskonton som kräver
detta i enlighet med regionens riktlinjer och som kan bedömas innehålla förtroendeskadliga
transaktioner.
I fakturahanteringssystemet innebär kontering inom kontogrupperna 705 och 71,
resor och representation, att en permanent anteckning krävs. I riktlinjerna framgår
det att anteckningen ska innehålla syfte, datum och deltagarförteckning i
förekommande fall. Dock räcker det med syfte och datum vid enklare förtäring.
Enklare måltid av karaktären arbetsmåltid räknas inte som representation. Det
framgår också av riktlinjerna för attest vilka utgifter som ska beslutsattesteras av
överordnad chef.
I regionen har vi chefsutbildningar för nya chefer, den sk chefskolan. I den ingår en
dag med upphandling och ekonomi där man bland annat går igenom riktlinjer för
representation och attest.
Rapporten är återkopplad på regionens ekonomichefsnätverk. Med anledning av
rapporten är en uppföljning inlagd i regionstyrelsens internkontrollplan för 2020.
Säkerställa att beslutattestant inte attesterar egna fakturor, dvs där attestanten själv deltagit eller
konsumerat varan/tjänsten.
I riktlinjer för attest kapitel 5 behandlas jäv och särskilda kontrollområden. Alla
chefer ska i sin introduktion eller via chefskolan få information om riktlinjerna och
vad som ingår i attestbehörigheten.
För att bli attestbehörig i fakturahanteringssystemet måste attestanterna gå särskild
utbildning där riktlinjer för attest gås igenom.
Regionstyrelseförvaltningen ser med allvar på risken att felaktigheter förekommer vid
kontering och attestering av förtroendekänsliga poster. Eftersom det handlar om
många personer som attesterar få fakturor per person av sådant slag som granskats
uppstår ibland tyvärr fel och det är viktigt att återkommande påminna om vilka regler
som gäller.
Förvaltningen vill kommentera några saker där revisorernas uppfattning inte delas.
I rapporten finns en delgranskning av konsultkostnader. Bland de felaktigheter som
påpekas är bland annat att det inte tydligt framgår av fakturan att arbetet utförts i
regionen. När det finns ett avtal om tjänsten, fakturan har rätt ZZ-kod och behörig
chef attesterat kostnaden uppfattar förvaltningen att risken för att kostnaden inte
tillhör verksamheten är ytterst liten.
Rapporten påpekar också vid ett flertal stickprov att deltagarlista saknas, men att
händelsen också är felkonterad. Om den varit rätt konterad hade deltagarlista inte
krävts. Felet är rapporterat som dubbelt.
Då förvaltningen inte fått rapporten för sakgranskning har det i efterhand förts en
diskussion med PWC om vissa felaktigheter i granskningsrapporten utifrån
förvaltningens synvinkel. Bland annat anmärks det att deltagarförteckning saknas för
kostnader som avser fika vid interna personalmöten och planeringsdagar. I regionens
riktlinjer för representation står att ”Vid enklare förtäring som kaffe, kaka, bulle och
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smörgås räcker det om syftet och datumet anges.” Det finns också en del felaktiga
anmärkningar angående attestant.
På flera ställen hänvisas till att konto 7113 avser ej avdragsgill representation och att
momsavdraget inte är korrekt. Regionen tillämpar KommunBas och där är
kontogrupp 711 personalrepresentation. Någon underindelning i avdragsgill eller ej
avdragsgill representation finns inte. Då regionen använder konto 7113 avser det
interna informations- och arbetsmöten.
Beslutsunderlag

Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster, missiv och rapport

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Regionens revisorer
Alla nämnder
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Ärende TN 2020/1342
20 april 2020

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Nyttjande av fordon inom särskild kollektivtrafik
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att resenär inom den allmänna kollektivtrafiken får nyttja
skolskjutsarna enligt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget att kollektivtrafikresenären får
nyttja skolskjutsarna till nolltaxa.

Sammanfattning

Idag finns en försöksverksamhet där regionen erbjuder resenären i den allmänna
kollektivtrafiken att nyttja skolskjutsarna med de restriktioner den trafiken har för att
kunna ta sig fram till en hållplats för den allmänna kollektivtrafiken. Tanken är alltså
att resenären får ytterligare alternativ för sin resa från hemmet till anslutning till
allmänna kollektivtrafiken. Enligt nuvarande erbjudande skall normal taxa inom
allmänna kollektivtrafiken gälla för sådana resor.
I nuläget finns det inga tekniska möjligheter att resenären kan erlägga avgift för sin
resa och detta leder till att i praktiken är resandet avgiftsfritt.
Nyttjandet av erbjudandet har visat sig vara väldigt begränsat med fåtal
resenärer/resor under 2019.
För att kunna utvärdera erbjudandet till fullo bör ytterligare åtgärder vidtas.
Nuläge
Följande information går att läsa på regionens hemsida:
”Skolskjutsar
Möjligt att få åka med i skolskjutsen i mån av plats
Möjligheten att åka med i skolskjutsen på Gotland gäller skoldagar, dock inte lovdagar.
Skolskjutsen stannar bara på platser och tider som gäller för skolskjutstrafiken. Enligt reglerna för
skolskjutstrafik ska alla elever ha en sittplats och vara bältade. I de fall skolskjutsen är fullsatt
kan busschauffören neka övriga åkande. Skolskjutsberättigade elever har förtur.
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OBS tider är ca-tider och avvikelser kan förekomma. Om det bara är en elev som går på vid en
hållplats och den eleven inte åker skolskjuts någon dag trafikerar inte skolskjutsen den hållplatsen.
Detta är en försöksverksamhet. Taxan är densamma som i kollektivtrafiken för övrigt.”
Förslag
Förvaltningen föreslår att nuvarande försöksverksamhet om nyttjande av skolskjutsar
skall gälla under hela avtalstiden fram till tidtabellsskifte sommaren 2023.
Förvaltningen föreslår även att resenären skall kunna nyttja skolskjutsarna utan att
erlägga avgift för detta och uppdaterar informationen på hemsidan att motsvara
förslaget.
Begränsningar
Erbjudandet gäller endast för resande med skolskjutsarna i mån av plats och
möjlighet med restriktioner som beskrivs ovan.
Erbjudandet börjar gälla från och med skolstart hösten 2020.
Bedömning

För att kunna utvärdera möjligheten att kunna nyttja skolskjutsarna som komplement
till den allmänna kollektivtrafiken bör försöksperioden förlängas. Vi bör få in
tillräckligt data för framtida beslut om detta kan vara ett bidrag till minskat resande
med personbil inom regionen.
Konsekvensanalys
Barn- och genusperspektiv
För den som idag nyttjar skolskjutsarna kan vissa turer ha andra resenärer än enbart
skolungdomar.
Landsbygdsperspektiv
För resenärer från landsbygden kan erbjudandet upplevas som ytterligare ett
alternativ för sitt resande till och från hållplatsen för den allmänna kollektivtrafiken.
Ekonomisk konsekvensanalys
För regionen bedöms förslagen inte ge några ekonomiska konsekvenser då vi nyttjar
bussar som redan är i trafik och de platser som är tillgängliga. Resenärer kommer att
betala ordinarie taxa så fort resenären är inom den allmänna kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-20
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till: UAF, BUN

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1669
19 maj 2020

Lars Westerlund

Tekniska nämnden

Ansökan av ny vattendom för Vibble vattentäkt
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ge teknikförvaltningen i uppdrag att ansöka om
vattendom för återupptaget grundvattenuttag från Vibble vattentäkt. Ansökan om
vattendom för Vibble föreslås omfatta ett uttag av ca 350 m3/dygn i medeltal över
året, med möjlighet till maximalt uttag om 500 m3/dygn.

Sammanfattning

Vibble vattentäkt anlades på 1950-talet och nyttjades fram till 1996 som del i Visbys
vattenförsörjning. Redan 1970 erhölls tillstånd för vattenuttag från vattentäkten, men
tillståndet gällde endast fram till april 2007 pga. tidsbegränsad markåtkomst. Marken
där vattentäkten är lokaliserad ägs idag av Region Gotland, varför markåtkomsten
inte längre är något problem.
Resultat från utförda undersökningar visar på att det finns kapacitet för ett fortsatt
kontinuerligt vattenuttag från brunnsområdet i Vibble. Utförda provpumpningarna
har inte visat någon uppenbar påverkan på omkringliggande enskilda vattentäkter
och vattenkvaliteten är god och stabil över tid.
Ett rimligt uttag bedöms kunna uppgå till i storleksordningen 500 m3/dygn under
november-april och 200 m3/dygn under maj till oktober. Ett genomsnittligt uttag sett
över hela året bör därför kunna ansättas till ca 350 m3/dygn.
Vibble vattentäkt baseras enbart på grundvatten av stabil kvalitet och här finns
befintlig infrastruktur i form av brunnar, pumpar och ledningsnät. Vattentäkten har
nyttjats över 50 år och kännedomen om vattentäkten är god.
Arbetet med Vibble vattentäkt ingår i Visbys vattenförsörjning och vattnet kommer i
framtiden att ledas till vattenverket vid Langes Hage. Vibble vattentäkt omfattas av
det fastställda vattenskyddsområdet för Visbys grundvattenvattentäkter.
Om man beslutar att ansöka om en vattendom för fortsatt uttag i Vibble vattentäkt
så bedöms vattentäkten åter kunna tas i bruk under 2021. Vattentäkten i Vibble
förväntas därefter kunna generera ett nyttigt tillskott av grundvatten till
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dricksvattenförsörjningen av Visby i syfte att bidra till en robustare försörjning av
dricksvatten.
Bakgrund

Vibble grundvattentäkt består av tre stycken borrade brunnar. Redan 1970 erhölls
tillstånd för vattenuttag från vattentäkten i Vibble. Tillståndet, som medgav ett uttag
på 120 000 m3/år (motsvarande i medeltal 325 m3/dygn), gällde fram till 1 april 2007
pga. tidsbegränsad markåtkomst.
Vattentäkten nyttjades fram till 1996 som del i Visbys vattenförsörjning, och var
därefter avställt i ett år på grund av teknikuppdatering i vattenverket. Då vattenverket
åter skulle tas i drift konstaterades järnbakterier i vattnet. Vattenverket saknade
reningsprocess förutom klorering och vattentäkten slutade därmed att användas.
Under åren 1986-1998 var uttaget från vattentäkten i snitt ca 126-307 m3/dygn,
uttaget styrdes av behovet i Vibble.
Arbetet utförs i linje med Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030,
antagen av regionfullmäktige 2017-12-18.
I VA-plan 2018 (antagen i TN 2018-11-21) finns också bland annat följande åtgärder
för ökat grundvattenuttag i Visbyområdet:
VA-plan 2018, Delområde 7: Norr - Visby
- Utredning av förutsättningar för förstärkt råvattentillgång (2018-2020).
- Etablering av kompletterande vattentäkt (inklusive tillstånd, vattenskydd m
m)
VA-plan 2018, Vattenskyddsplan
VSP 46
Vibble vattentäkt: Ansöka om tillstånd för bortledning av grundvatten
enligt miljöbalken (2021-2024).
Region Gotland har under åren 2018-2020 utrett möjligheterna att åter ta Vibble
vattentäkt i bruk. Utredningarna ligger till grund för upprättandet av
tillståndsansökan för vattenverksamhet och har omfattat:
-

Sammanställning av utförda undersökningar 1956 och 1967.

-

Kapacitetstest av de tre brunnarna med utvärdering av hydrauliska
parametrar.

-

Långtidsprovpumpningar av Borrhål 1 och 3 under 2018-2020

Resultat

Resultat från utförda undersökningar visar på att det finns kapacitet för ett fortsatt
kontinuerligt vattenuttag från brunnsområdet i Vibble.
Utförda provpumpningarna har inte visat någon påverkan av praktisk betydelse på
enskilda vattentäkter, varav den närmaste är belägen på 600 meters avstånd från
vattentäkten.
Eftersom grundvattenbildningen varierar över året så påverkas även
uttagsmöjligheterna från vattentäkten. Ett rimligt uttag bedöms kunna uppgå till i
storleksordningen 500 m3/dygn under november-april och 200 m3/dygn under maj
till oktober. Ett genomsnittligt uttag sett över hela året bör därför kunna ansättas till
ca 350 m3/dygn. Detta trots att provpumpningar tidvis har utförts under perioder
med extremt liten nederbörd (och därmed mycket låg grundvattenbildning).
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Utförda utredningar har även visat att grundvattennivåer i jordlager inte påverkas av
ett vattenuttag från kalkstensberggrunden.
Nästa steg i arbetet med att bibehålla vattentäkten i Vibble är att Region Gotland
inleder samrådsprocessen, där samråd hålls med Länsstyrelsen och enskilda berörda.
Efter samrådsprocessen upprättas en ansökan om bortledning av grundvatten som
skickas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.
Bedömning

Den magasinerande förmågan vid vattentäkten är begränsad, varför
uttagsmöjligheten styrs av grundvattenbildningen. Att grundvattenbildningen varierar
över året och påverkar uttagsmöjligheterna från vattentäkten har varit tydligt vid
utförda undersökningar under åren 2018-2020. Uttagsmöjligheterna har därför
bedömts baserat på ovanstående resonemang.
Uttaget ur vattentäkten kommer att begränsas av avsänkningen av vattennivån i
uttagsbrunnarna. En miniminivå i uttagsbrunnar vid drift bör villkoras till t. ex.+10
meter över havet. (motsvarar en avsänkning på ca 30 meter). Nivån är testad under
ca en veckas pumpning 2019-08-19—2019-08-27, utan synbara effekter på
omkringliggande enskilda brunnar. Bedömningen är att vattenkvaliteten är
förhållandevis likartad i vatten från de olika brunnarna inom vattentäkten, samt för
övrigt god och stabil över tid.
Om man beslutar att ansöka om en vattendom för fortsatt uttag i Vibble vattentäkt
så bedöms vattentäkten åter kunna tas i bruk under 2021 och därefter generera ett
nyttigt tillskott av grundvatten till dricksvattenförsörjningen av Visby i syfte att bidra
till en robustare försörjning av dricksvatten.
Barn- och genusperspektiv

Behov av grundvatten för en dricksvattenproduktion av god kvalitét finns för alla
boende och besökare på Gotland.
Landsbygdsperspektiv

Projektet följer VA-plan 2018. Vattentäkten finns inom befintligt reviderat
vattenskyddsområde för Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kostnad för uttag av grundvatten på platsen är liten. Vattenverket i Vibble har sedan
tidigare nyligen renoverats. Viss ytterligare justering kan behövas inne i vattenverket,
eftersom man avser att pumpa vattnet från Vibble vattenverk till Langes Hage
vattenverk.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Fårösund (Bunge Stucks)
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i Fårösund (Bunge Stucks) enligt bilagd karta och överlämnar
ärendet till Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

I Region Gotlands VA-plan, VA-utbyggnadsplan 2018, har detta område pekats ut
som ett VA-utbyggnadsområde. Därför skall verksamhetsområde för vatten och
spillvatten inrättas.
Bedömning

Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde möjliggörs en utbyggnad av VAledningsnätet enligt VA-utbyggnadsplanen.
Verksamhetsområdets inrättade innebär intäkter för anslutningar till vatten och
spillvatten, enligt gällande taxa.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader.
Beslutsunderlag

VA-utbyggnadsplan 2018.
Detaljritning Bunge Stucks, VA 3122-32 daterad 2020-03-20
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
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FÅRÖSUND (BUNGE STUCKS)
FÖRSLAG TILL UTÖKNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE
FÖR VATTEN OCH SPILLVATTEN
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1398
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde i Fårösund (Bunge
Utbunge)
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i Fårösund enligt bilagd karta och överlämnar det till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Fastigheterna är idag ansluta med avtal, men ligger i anslutning till befintligt
verksamhetsområde, och i samlad bebyggelse, varför de bör tas in i
verksamhetsområdet.
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför göras.
Bedömning

Utökning av verksamhetsområdets innebär inga ytterligare intäkter för anslutningar
till vatten och spillvatten, då anläggningsavgift redan erlagts.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Inga konsekvenser.
Beslutsunderlag

Detaljritning Bunge Utbunge VA 3122-32, daterad 2020-04-22
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
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Teknikförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
TN 2020/1398

Teknikförvaltningen
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Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1399
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till inskränkning av verksamhetsområde Vatten
gällande Levide
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om inskränkande av verksamhetsområde för
vatten i Levide enligt bilagd karta och överlämnar det till Regionfullmäktige för
beslut.

Sammanfattning

Enligt 9§ vattentjänstlagen (Lag 2006:412) får ett verksamhetsområde inskränkas så
att det inte omfattar en bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna
vattentjänster om
- Det är ett område där utbyggnad inte har skett och inte heller har begärts
- Fastigheten eller bebyggelsen inte längre omfattas av det större sammanhang
som avses i 6§ vattentjänstlagen (ca 20-30 fastigheter) och fastighetens behov
lämpligen kan ordnas genom enskild anläggning.
Verksamhetsområdet ”Levide” antogs 2005-02-14 och omfattar följande fastigheter:
LEVIDE BOCKSARVE 1:35>1
LEVIDE BOCKSARVE 1:37>1
LEVIDE BOCKSARVE 1:38>1
LEVIDE BOCKSARVE 1:39>1
LEVIDE BOCKSARVE 1:41>1
LEVIDE BOCKSARVE 1:47>1
LEVIDE BURGE 1:14>1
LEVIDE BURGE 1:22>1
LEVIDE BURGE 1:37>1
LEVIDE BURGE 1:44>1
LEVIDE BURGE 1:9>1
LEVIDE BURGEBACKE 1:1>1
LEVIDE MAGNUSE 1:15>1
LEVIDE MAGNUSE 1:19>1

LEVIDE MAGNUSE 3:1>1
LEVIDE SKINNARVE 1:22>1
LEVIDE SKINNARVE 1:42>1
LEVIDE SKINNARVE 1:47>5
LEVIDE SKINNARVE 4:1>1
LEVIDE BURGE 1:38>1
LEVIDE BURGE 1:39>1
LEVIDE BURGE 1:40>1
LEVIDE BURGE 1:7>2
LEVIDE BURGE 1:8>2
LEVIDE MALLGÅRDS 1:27>1
LEVIDE SKINNARVE 1:24>1
LEVIDE SKINNARVE 1:37>1
LEVIDE SKINNARVE 1:48>1
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/1399

Bedömning

Inga förbindelsepunkter har upprättats och ej heller begärts från antagandet av
verksamhetsområdet till dags dato. Vattenledningen som passerar fastigheterna har i
och med bygget av södra Gotlands nya vattenverk blivit en överföringsledning för
grundvatten. På överföringsledningar medges ej anslutningar för enskilda fastigheter.
Det är därför motiverat att ovanstående fastigheter inte längre ska omfattas av
verksamhetsområde för vatten.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Fastigheterna har idag vatten genom enskild försörjning
Ekonomisk konsekvensanalys – Möjligheter till intäkter uteblir.
Beslutsunderlag

Detaljritning Levide, VA 3122-9, daterad 2019-06-19
Tjänsteskrivelse 2020-04-27

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Revidering av
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1400
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till inrättande av verksamhetsområde i Stenkyrka
Lickershamn
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om inrättande av verksamhetsområde för
vatten och spillvatten i Lickershamn enligt bilagd karta och skickar det vidare till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan skulle utbyggnaden av vatten och
spillvatten i Lickershamn genomföras under åren 2006-2007. På grund av resursbrist,
och senare en dom i dåvarande VA-nämnden (nu mera Mark och Miljödomstolen i
Nacka)som placerade Irevikens VA-utbyggnad före Lickershamn, så sköts
utbyggnaden av ledningsnätet fram i tiden för att tillslut färdigställas under 2013. När
ledningsnätet var färdigställt var de volymer/flöden man räknat med inte längre
tillgängliga, dels på grund av utbyggnaden i Ire, dels på grund av att
grundvattentäkterna inte längre hade den kapacitet man tidigare trott eller räknat
med, dels på grund av avsaknaden av ett vattenverk med reservoar.
Fastigheter inom området har från 2013 haft möjlighet att ansluta sig till spillvatten.
Under vintern 2017/2018 har temporära åtgärder utförts för att säkerställa vatten
distributionen i delar av området, främst för att klara den högre förbrukningen
sommartid.
Byggnation av en ny vattenreservoar i Lickershamn pågår och komplettering av
ledningar har utförts, vilket ger förutsättningar för att kunna leverera vatten till
området.
Inrättande av verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför göras.
Bedömning

Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde har Region Gotland fullgjort sitt
uppdrag enligt tidigare VA-plan.
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Verksamhetsområdets inrättade innebär intäkter för anslutningar till vatten och
spillvatten, enligt gällande taxa.
Barn- och genusperspektiv –Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av investeringen för utbyggnaden i
Lickershamn. Intäktsstorleken är beroende av om alla ansluter sig till dricksvatten,
som är frivilligt om fastighetsägaren kan uppvisa godkänt vattenprov. Det kan även
finnas ett antal onyttigbliven avloppsanläggning, som Regionen måste betala ersätta.
När verksamhetsområdet i Lickershamn är antaget kommer Regionen enligt plan
debitera
45 st *180 765 kr = 8 134 425 (dricksvatten och spillvatten) och
82 * 52 906 kr = 4 338 292 ( komplettering med dricksvatten)
Summa 12 247 717 kr.
Beslutsunderlag

Detaljritning Stenkyrka Lickershamn, VA 3122-55, daterad 2020-01-16
Bilaga med ingående fastigheter i verksamhetsområdet, daterad 2020-04-27
Tjänsteskrivelse 2020-04-27

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1401
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till inskränkning av verksamhetsområde Vatten
gällande Sanda Stenhuse 1:67
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om inskränkande av verksamhetsområde för
vatten gällande Sanda Stenhuse 1:67 enligt bilagd karta och överlämnar det till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Enligt 9§ vattentjänstlagen (Lag 2006:412) får ett verksamhetsområde inskränkas så
att det inte omfattar en bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna
vattentjänster om
- Det är ett område där utbyggnad inte har skett och inte heller har begärts
-

Fastigheten eller bebyggelsen inte längre omfattas av det större sammanhang
som avses i 6§ vattentjänstlagen (ca 20-30 fastigheter) och fastighetens behov
lämpligen kan ordnas genom enskild anläggning.

Bedömning

Verksamhetsområdet där fastigheten ingår antogs 1980. Ingen förbindelsepunkt har
upprättats och ej heller begärts till dags dato. Fastigheten saknar dessutom det större
sammanhang som avses enligt 6§ vattentjänstlagen. Det är därför motiverat att denna
fastighet inte längre ska omfattas av verksamhetsområde för vatten.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte av detta
Ekonomisk konsekvensanalys – Möjligheter till intäkter uteblir.
Beslutsunderlag

Detaljritning Sanda Stenhuse 1:67, VA 3122-9, daterad 2018-10-02
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
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INSKRÄNKNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE VATTEN.
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VERKSAMHETSOMRÅDE VATTEN
VERKSAMHETSOMRÅDE SPILLVATTEN

Org. Format A3
Datum: 2018-10-02

Revidering av

VA 3122-9

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1403
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Stånga Strömma
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i Stånga Strömma enligt bilagd karta och skickar det till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

I Gotlands kommuns VA-utbyggnadsplan 2014 fanns Stånga Strömma med som ett
område med ett utpekat behov av kommunalt spillvatten då många av de enskilda
avloppen är undermåliga och området ligger i anslutning av Strömma ån, en å med
hög skyddsklass. I arbetet med den nya VA-planen, VA-utbyggnadsplan 2018, föll
detta område dessvärre bort då det inte observerades att verksamhetsområde för
spillvatten respektive verksamhetsområde för vatten i Stånga hade olika
utbredningsområden. Då området uppfyller kriterierna för VA-utbyggnadsområde i
VA-planen skall verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas.
Bedömning

Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde har Region Gotland fullgjort sitt
uppdrag enligt tidigare, och gällande VA-utbyggnadsplan.
Verksamhetsområdets inrättade innebär intäkter för anslutningar till vatten och
spillvatten, enligt gällande taxa.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader.
Beslutsunderlag

Detaljritning Stånga Strömma, VA 3122-17, daterad 2020-01-16
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
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STÅNGA STRÖMMA
FÖRSLAG TILL UTÖKNING AV VERKSAMHETSOMRÅDE
FÖR VATTEN OCH SPILLVATTEN
1:12 1:4

1:4

2:1

1:5

1:16

1:14

1:14

1:27

1:13
2:1
2:1

2:1

1:29

1:7

1:13
1:26
1:18

1:13
1:26

1:9

1:16

1:56

1:32
2:1

1:2
1:24

1:13

1:22
1:18
1:8
1:251:22

1:7
1:23

1:5

1:23

1:54
1:96

1:15

1:92

1:96

1:18

1:22

1:30
1:17

1:21

1:32

1:20
1:85

1:17 1:43
1:35

1:21

1:55

1:36

1:40
1:39

1:26

1:30

BEFINTLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE VATTEN
BEFINTLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE SPILLVATTEN
TILLKOMMANDE VERKSAMHETSOMRÅDE SPILLVATTEN

TILLKOMMANDE VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR VATTEN- OCH SPILLVATTEN
Plangräns

Datum: 2020-01-16

0

100

200

400 Meter

Org. Format A3

VA 3122-17

1:16

1:14 1:8 1:49
1:24

2:1

1:4

1:17
1:31

1:50

1:28

1:89

1:28

1:11

1:26

1:13

1:38

1:30

1:21

1:10

1:6

1:58

FASTIGHETER SOM OMFATTAS AV DET
UTÖKADE VERKSAMHETSOMRÅDET:
LYE BJÄRGES 1:26>1
STÅNGA BOSARVE 1:16>1
1:30 1:17>1
STÅNGA BOSARVE
STÅNGA BOSARVE 1:18>1
STÅNGA BOSARVE 1:49>1
STÅNGA BOSARVE 1:50>1
STÅNGA BOSARVE 1:54>1
1:28
STÅNGA BOSARVE 1:56>1
STÅNGA FRIGSARVE 1:23>1
STÅNGA FRIGSARVE 1:24>1
1:4
STÅNGA HÄGVIDE 1:15>1
STÅNGA HÄGVIDE 1:17>1
STÅNGA HÄGVIDE 1:18>1
STÅNGA HÄGVIDE 1:8>1
STÅNGA STENSTUGU 1:11>1
STÅNGA STENSTUGU 1:13>1
STÅNGA STENSTUGU 1:22>1
STÅNGA STENSTUGU 1:23>1
STÅNGA STENSTUGU 1:25>1
STÅNGA STENSTUGU 1:28>1
STÅNGA STENSTUGU 1:30>1
STÅNGA STENSTUGU 1:32>1
STÅNGA STENSTUGU 1:8>1
STÅNGA UNGBÅTELS 1:21>1
STÅNGA UNGBÅTELS 1:22>1

1:12

1:26

1:34

1:32
1:33
1:2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1404
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde för spillvatten,
Tofta Krokstäde
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde spillvatten
i Tofta enligt bilagd karta och skickar det till Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Fastigheterna ingår sedan tidigare i verksamhetsområde vatten, men är anslutna till
spillvatten genom avtal. Då fastigheterna ligger i samlad bebyggelse med direkt
anslutning till befintligt verksamhetsområde för spillvatten, bör verksamhetsområde
spillvatten utökas till att även omfatta dessa.
Utökning av verksamhetsområde för spillvatten skall därför göras.
Bedömning

Utökning av verksamhetsområdets innebär inga ytterligare intäkter för anslutningar
till vatten och spillvatten, då anläggningsavgift redan erlagts.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Intäkter till VA-kollektivet i form av
anläggningsavgifter. Inlösen av onyttig anläggning kan bli aktuellt för flera av
fastigheterna.
Beslutsunderlag

Detaljritning Tofta Krokstäde, VA 3122-2, daterad 2019-06-28
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
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27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, Västerhejde Hallbros-Botmunds
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i Västerhejde, Hallbros-Botmunds enligt bilagd karta och skickar
det vidare till Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Enligt exploateringsavtalet för Hallbros-Botmunds skall området förses med
kommunalt VA. Utöver de fastigheter som ingår i exploateringsområdet finns
ytterligare fyra fastigheter som ligger i nära anslutning till exploateringsområdet och
därför får anses ingå i ett större sammanhang.
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför göras.
Bedömning

Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde kan VA-huvudmannen fullgöra sitt
uppdrag enligt exploateringsavtalet.
Verksamhetsområdets inrättade innebär intäkter för anslutningar till vatten och
spillvatten, enligt gällande taxa.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader. För en mindre del av
exploateringsområdet har anläggningsavgift redan erlagts.
Beslutsunderlag

Detaljritning Västerhejde Hallbros-Botmunds, VA 3122-10, daterad 2019-06-28
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
1 (2)
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TN 2020/1406
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde vatten och
spillvatten, Västerhejde Kuse
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten för Västerhejde Kuse enligt bilagd karta och skickar det vidare till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Fastigheterna är idag ansluta med avtal, men ligger i anslutning till befintligt
verksamhetsområde, och i samlad bebyggelse, varför de bör tas in i
verksamhetsområdet.
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför göras.
Bedömning

Utökning av verksamhetsområdets innebär inga ytterligare intäkter för anslutningar
till vatten och spillvatten, då anläggningsavgift redan erlagts.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Inga konsekvenser.
Beslutsunderlag

Detaljritning Västerhejde Kuse, VA 3122-10 daterad 2020-04-22
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
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Tjänsteskrivelse

TN 2020/1407
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde vatten och
spillvatten, Västerhejde Nygårds
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten för Västerhejde Nygårds enligt bilagd karta och skickar det till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Fastigheterna är idag ansluta med avtal, men ligger i anslutning till befintligt
verksamhetsområde, och i samlad bebyggelse, varför de bör tas in i
verksamhetsområdet.
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför göras.
Bedömning

Utökning av verksamhetsområdets innebär inga ytterligare intäkter för anslutningar
till vatten och spillvatten, då anläggningsavgift redan erlagts.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Inga konsekvenser.
Beslutsunderlag

Detaljritning Västerhejde Nygårds, VA 3122-10, daterad 2019-06-28
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
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Tjänsteskrivelse

TN 2020/1409
27 april 2020

Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde i Burgsvik (Öja
Bocksarve/Ockes)
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten
och spillvatten i Burgsvik enligt bilagd karta och skickar det vidare till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Fastigheterna är idag ansluta med avtal, men ligger i anslutning till befintligt
verksamhetsområde, och i samlad bebyggelse, varför de bör tas in i
verksamhetsområdet.
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten skall därför göras.
Bedömning

Utökning av verksamhetsområdets innebär inga ytterligare intäkter för anslutningar
till vatten och spillvatten, då anläggningsavgift redan erlagts.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Inga konsekvenser.
Beslutsunderlag

Detaljritning Öja Bocksarve/Ockes, VA 3122-38, daterad 2019-06-28
Tjänsteskrivelse 2020-04-27
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Harriet Wiman

Tekniska nämnden

Förslag till utökning av verksamhetsområde spillvatten,
Klintehamn
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden antar förslag om utökning av verksamhetsområde för
spillvatten för Klintehamn enligt bilagd karta och skickar det till
Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Fastigheterna ingår idag i verksamhetsområde vatten. I samband med
ledningsombyggnad i området har fastigheterna även fått tillgång till
spillvattenanslutning. Uppgifter från Klartvatten gör gällande att ingen av
fastigheterna har godkända avloppsanläggningar.
Med anledning av ovanstående är det motiverat att verksamhetsområdet för
spillvatten utökas till att även innefatta dessa fastigheter.
Bedömning

Utökning av verksamhetsområdets innebär intäkter i form av anläggningsavgifter för
spillvatten.
Barn- och genusperspektiv – Påverkas inte av detta.
Landsbygdsperspektiv – Positivt för landsbygden att kunna få ingå i ett
verksamhetsområde för VA.
Ekonomisk konsekvensanalys – Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader. Inga inlösen av
enskilda anläggningarna är aktuellt då anläggningarna ej är godkända enligt gällande
krav.
Beslutsunderlag

Detaljritning Klintehamn, VA 3122-11, daterad 2020-05-05
Tjänsteskrivelse 2020-05-05
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/
18 maj 2020

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Anslutning av VA inom verksamhetsområde Klinte, Fröjel, Eksta,
Linde, Fardhem, Gerum, Levide, Lojsta och När.
Förslag till beslut

•

Tekniska Nämnden beslutar om att häva tidigare fattat beslut om stopp för
anslutningar till det allmänna ledningssystemet inom verksamhetsområden för
vatten. Det område där beslutet hävs är i socknarna Klinte, Fröjel, Eksta, Linde,
Fardhem, Gerum, Levide, Lojsta och När socken. Därmed är tidigare fattat beslut
om tillfälligt stopp för anslutningar till det allmänna ledningssystemet inom
verksamhetsområden för vatten hävt för alla socknar på södra Gotland.

Sammanfattning

Vattensituationen på södra Gotland har varit ansträngd under ett flertal år. 2016
nåddes en nivå som gjorde att tekniska nämnden med stöd i Vattentjänstlagens 17§
sade nej till ansökningar om anslutning av fastigheter inom ett verksamhetsområde
söder om Tofta. Anslutningsstoppet skulle gälla till dess att södra Gotlands
bräckvattenverk i Kvarnåkershamn var driftsatt och försörjningen av dricksvatten
var tryggad (§ 229 2016-11-16).
Somrarna 2016, 2017, 2018 och 2019 har kännetecknats av vattenbrist och endast
klarades av med annonskampanj, en rad restriktioner såsom bevattningsförbud på
hela Gotland och delvis trycksänkningar samt en vilja hos både Gotlänningar och
hitresta att bidra till att situationen klarades av. Vattenbristen klarades av till en
kostnad av att nivåerna i våra vattentäkter inte kunnat återhämta sig.
Teknikförvaltningen ser en påtaglig risk för att vattenbristen fortsätter även
sommaren 2020 och åren därefter.

Bedömning

Under juni månad 2019 driftsattes södra Gotlands bräckvattenverk och verket
försörjer numera ledningsnätet med dricksvatten från Kvarnåkershamn till
Nisseviken och från Kvarnåkershamn till Hemse och Burgsvik via Alva.
Tekniska nämnden beslutade 2019-08-28 (§ 180) att häva anslutningsstoppet inom
verksamhetsområdet i Sproge, Silte, Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide,
Öja, Vamlingbo, Hamra, Eke, Alva, Hemse, Rone, och Burs på södra Gotland.
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Tekniska nämnden beslutade 2019-11-27 (§ 247) att häva anslutningsstoppet inom
verksamhetsområdet Stånga, Lye, Garda, Alskog och Ardre.
Tekniska nämnde beslutade 2020-02-19 (§33) att häva anslutningsstoppet inom
verksamhetsområdet Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn.
Teknikförvaltningen föreslår nu att Tekniska nämnden beslutar att från 1 juli
fortsätta att häva tidigare fattat beslut om stopp för anslutningar till det allmänna
ledningssystemet inom verksamhetsområden för vatten. Det aktuella området där
anslutning inom verksamhetsområde föreslås få göras är Klinte, Fröjel, Eksta, Linde,
Fardhem, Gerum, Levide, Lojsta och När socken. Därmed är tidigare fattat beslut
om tillfälligt stopp för anslutningar till det allmänna ledningssystemet inom
verksamhetsområden för vatten hävt för alla socknar på södra Gotland.
Barn- och genusperspektiv- Påverkas inte av detta ärende
Landsbygdsperspektiv- Positivt för landsbygden och kunna få exploatera.
Ekonomisk konsekvensanalys- Positivt för Region Gotland och få möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av kostnader
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum 2020-05-18
TN § 229 2016-11-16
TN § 180 2019-08-28
TN § 247 2019-11-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2020/xxxx
13 maj 2020

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Ansökan om tillfällig hyresrabatt Region Gotland
Genom förordning 2020:237 om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på
hyran har regeringen infört tillfälliga åtgärder för företag inom särskilt utsatta
branscher för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Corona krisen. Mot
bakgrund av denna förordning har hyresvärden möjlighet att lämna tillfällig rabatt på
hyran.
För att vi ska kunna handlägga ert ärende så skyndsamt som möjligt ber vi er att
återkomma med följande information. Fyll i alla grå rutor och bilägg efterfrågat
material.
Grundförutsättningar för att vara berättigad till hyresrabatt

•

Hyresgästens verksamhet ska vid tiden för intäktsbortfall vara registrerad enligt
förordningens utvalda SNI-koder (Standard för svensk näringsgrensindelning)
som ger hyresgästen möjlighet att komma överres om hyresrabatt.

•

Hyresgästen får inte per den 31 december 2019 har varit i ekonomiska
svårigheter.

•

Hyresavtalet ska senast vara tecknat 1 mars 2020.

•

Hyresgästen får inte vara statlig myndighet.

•

Hyresgästen ska ej ha haft ekonomiska svårigheter för december 2019 eller
pågående betalningskrav från kommissionen

•

Generellt gäller:
att endast kommersiella hyresgäster som inte finansieras via offentliga medel och
som tillhör branscher listade i det statliga stödpaketet ges tillfällig hyresrabatt
att Hyresgästen inte får vara en förvaltning, bolag eller stiftelse inom Region
Gotland

• Region Gotland applicerar en ungefärlig nedre gräns för ersättning på 20 % intygat
inkomstbortfall.
Bedömning av inskickad ansökan görs individuellt.
Komplett ansökan om tillfällig hyresrabatt ska ha inkommit Region Gotland senast
19 juni 2020. Överenskommelse om rabatt ska enligt förordningen ha träffats senast
den 30 juni 2020 för att ersättning ska utgå. För att vi ska kunna handlägga ert ärende
så skyndsamt som möjligt ber vi er att återkomma med följande information. Fyll i
alla grå rutor och bilägg efterfrågat material.
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Grundinformation

Ange gällande SNI-kod vid perioden som intäktsbortfallet redovisas för.
Hyresgästens SNI-kod enligt F-skattsedel:
Informationen nedan hämtas från hyresavtalet.
Hyresgästens namn:
Avtals nr:
Hyresgästens Orgnr:

Datum för tecknande av hyresavtal:

Aktuell årshyra (bashyra exkl. omsättningshyra):
Redovisning intäktsbortfall

Hyresgästen ska redovisa intäktsbortfall som en jämförelse mellan perioderna för
verksamheten i den hyrda lokalen:
a. 15 april 2020 till och med 14 maj 2020, och samma period 2019
eller mellan perioderna
b. 1 april 2020 till och med 30 april 2020, och samma period 2019
Motivering till yrkande av hyresrabatt:

Inkomstbortfall mellan perioden
Uppgår

till kr och

/

och

/

%.

Hyresgästen ska bifoga underlag i form av utdrag ur bokföringen som bevis för
inkomstbortfall. Utdraget ska visa intäktsbortfallet för aktuell period och
jämförelseperiod.
Ekonomiska svårigheter och föremål för betalningskrav

Vid ekonomiska svårigheter för december 2019 eller pågående betalningskrav från
kommissionen lämnas ingen hyresrabatt, varför nedanstående ska intygas.
Ej ekonomiska svårigheter
”Fyll i namn på Hyresgäst har inte före 31 december 2019 ekonomiska svårigheter på
så sätt att över hälften av intecknade aktiekapitalet har försvunnit på grund av
ackumulerade förluster eller att över hälften av det bokförda egna kapitalet har
försvunnit på grund av ackumulerade förluster”
Ej föremål för betalningskrav
”Fyll i namn på Hyresgäst är inte före 31 december 2019 föremål för betalningskrav
från Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med
den inre marknaden”
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Hyresgästen intygar korrekt information som underlag till värdering av hyresrabatt.
Ort/datum:
Hyresgäst:

Namnförtydligande:

Befattning:

Skriv under dokumentet, scanna in det tillsammans med bilagorna och e-posta det till
fastighetsavdelningen@gotland.se
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2020/xxxx
13 maj 2020

Fastighetsförvaltningsavd

Tekniska nämnden

Hyresrabatt på grund av Coronapandemin
Förslag till beslut

•

•

Tekniska nämnden beslutar att ge lokalhyresgäster, med verksamhet som
omfattas av förordningen (SFS 2020:237) om statligt stöd, rabatt på hyran med
50 % under kvartal 2 2020, förutsatt att total rabatt för kvartal 2 uppgår till högst
1,7 mkr.
Tekniska nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta beslut om rabatt på
hyran med 50 % avseende kvartal 3 2020 för lokalhyresgäster som omfattas av
förordningen om statligt stöd, i händelse av förlängning att även avse kvartal 3
2020, allt förutsatt att total rabatt för kvartal 3 uppgår till 1,7 mkr.

Sammanfattning

Syftet är att förhindra att Region Gotlands lokalhyresgäster riskerar att hamna i en
obeståndssituation med kanske konkurs till följd och därmed undvika tomma lokaler
och därmed .
Ärendebeskrivning

Region Gotland har 174 st. lokalhyresgäster, där de bedriver verksamhet i form av
bl.a. restaurang, café, kiosk och service. Dessa lokalhyresgäster är en viktig del av
näringslivet på Gotland samtidigt som de bidrar med externa hyresintäkter. Till följd
av Coronapandemin har ett antal lokalhyresgäster hört av sig till Region Gotland med
vädjanden om lättnader av villkoren i hyresavtalen utifrån det rådande läget med
Covid-19 som orsakar intäktsbortfall för lokalhyresgästerna. Sällanköpssektorn står
mitt i eller inför en ekonomiskt mycket ansträngd situation.
För att underlätta för Region Gotlands lokalhyresgäster beslutades om ett krispaket
den 24/3 för näringslivet som bl.a. innebär att ”vi förlänger betalningstider på hyror i
kommunägda lokaler till 90 dagar”. Vi har även ändrat vissa ”mjuka villkor” i
hyresavtalen som är lämpliga att justera t.ex. hyresgästerna ges möjlighet till
månadsbetalning istället för kvartalsbetalning från och med april till och med
september 2020
Regeringen beslutade om en ny förordning som syftar till att stödja vissa
lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar
sjukdomen covid-19. Om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och
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hyresgästen om en rabatt på hyran under perioden den 1 april till och med den 30
juni 2020 svarar staten gentemot hyresvärden för en del av den rabatten.
”Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran” SFS
2020:237. Utfärdad den 16 april 2020.
Då Coronakrisen fortgår och svårigheterna för hyresgästerna kvarstår och fördjupas
vill Region Gotland agera för att undvika konkurser bland sina hyresgäster med
påföljande hyresbortfall. En hyresrabatt skulle öka chansen för många hyresgäster att
klara krisen.
Fastighetsförvaltningsavdelningen föreslår att Tekniska nämnden följer den beslutade
förordningen och medger en hyresrabatt för perioden 2020-04-01—2020-06-30 efter
ansökan enligt särskild blankett.
Överväganden
Som offentlig aktör är utgångspunkten att Region Gotland inte har möjlighet att ge
individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare. Vidare måste Region Gotland iaktta
krav på objektivitet och likabehandling liksom reglerna om statsstöd. Av
affärsmässiga skäl och i rådande situation kan det dock vara motiverat att underlätta
för hyresgästerna och undvika de intäktsbortfall och kostnader som eventuella
konkurser eller avflyttar skulle innebära.
Regeringen har utlovat olika former av stöd till näringslivet till följd av
Coronapandemin och ett av dessa stöd riktar sig till hyresvärdar i syfte att stimulera
dem att ge hyresrabatter som gagnar hyresgäster inom vissa utpekade branscher.
Regelverket för detta stöd följer av förordningen (SFS 2020:237) om statligt stöd när
vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran, vilket träder i kraft 1 juli 2020.
Huvudprincipen är att hyresvärden ger hyresrabatter till hyresgästen och får del av
den rabatten återbetald av staten, genom länsstyrelsen, i efterskott (maximalt 50 % av
rabatten återbetalas till hyresvärden av en hyresrabatt motsvarande maximalt 50 % av
hyreskostnaden). En statlig subvention av hyresrabatter. De branscher som omfattas
av stödåtgärden är finnstydligt listade i förordningen.
De branscher som är listade omfattar för Region Gotlands del framförallt.
restauranger, caféer, kiosker, apotek, fotvård och service kopplande till turistnäringen
i kommunala fastigheter.
Kravet på likabehandling och objektivitet samt den restriktivitet som råder när det
gäller möjligheten att ge stöd till enskild näringsidkare, gör frågan svår kring
gränsdragningen och vilka av Region Gotlands lokalhyresgäster som kan bli aktuella
för en generell hyresnedsättning. För att skapa en tydlighet i dessa bedömningar
föreslås en generell hyresnedsättning för hyresgäster vars verksamhet omfattas
förordningen om statligt stöd och ansöker om tillfällig hyresrabatt.
Mot denna bakgrund föreslås att Region Gotlands lokalhyresgäster, som tillhör
branscher som är listade i riksdagens beslut om stöd för hyresrabatter, erhåller en
hyresrabatt på motsvarande 50 % av den totala hyreskostnaden under kvartal 2.
I det fall beslut fattas att förlänga det statliga stödet föreslås en möjlighet att utvidga
rabatten till Region Gotlands hyresgäster till att gälla även under kvartal 3 eller delar
av kvartal 3. Om så sker upprättas en ny ansökningsblankett för kvartal 3.
Beslutet berör därför endast Region Gotlands lokalhyresgäster som inte finansieras
via offentliga medel och som tillhör branscher listade i det statliga stödpaketet.
Sammanfattningsvis föreslås en generell rabatt till hyresgäster i de branscher som
regeringen har pekat ut i sitt stödpaket, för att sedan i steg två överväga eventuella
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ytterligare rabatter till andra kategorier av hyresgäster.
Ekonomiska konsekvenser
Hyresintäkterna från de lokalhyresgästerna som tillhör branscher som listas i förslaget
till statligt stödåtgärd är cirka 3,3 mkr per kvartal. En femtioprocentig hyresrabatt till
dessa hyresgäster innebär ett intäktsbortfall för Teknikförvaltningen/
Fastighetsförvaltningsavdelningen (TKF/FFA) om totalt 1,7 mkr för kvartal 2, 2020.
Det råder viss osäkerhet om och i vilken omfattning Region Gotland kommer att
erhålla statligt stöd för del av hyresrabatten. Som förslaget i grova drag ser ut idag
skulle det maximalt kunna innebära ett statligt stöd om cirka 0,8 mkr. Ett eventuellt
ekonomiskt stöd kommer att betalas ut i efterskott och tidsplanen för det är inte
fastställd. Staten har avsatt ett totalt belopp om 5 miljarder kronor för att hantera
konsekvenser av förordningen.
Skulle hyresrabatten beslutas omfatta även kvartal 3 eller del av kvartal 3 innebär det
ytterligare ett intäktsbortfall för TKF/FFA i samma storleksordning som för kvartal
2 dvs. ytterligare 1,7 mkr för kvartal 3.
Bedömning
konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget, t ex barn- och genusperspektiv
samt styrkortsperspektiv som t.ex. ekonomi, processer, medarbetare och samhälle.
Anvisning: Vid behov skrivs en längre beskrivning av ärendet som endast finns i
tjänsteskrivelsen.
Beskriv också om eventuella lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler finns som
påverkar ärendet.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att medge
hyresrabatt och därmed minimera risken för tomma lokaler.
Barn- och genusperspektiv – Förslaget
Landsbygdsperspektiv – Förslaget

har en positiv påverkan för öns medborgare

gynnar hela Gotland

Ekonomisk konsekvensanalys – Förslaget innebär en minskad intäkt men i syfte att
minimera risken för tomma lokaler och likvidetsförluster.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-13
Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (SFS
2020:237)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tobias Vestergren

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Tvättmöjligheter med WC på återvinningen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår tvättmöjligheter på
Visby återvinningscentral.
Bedömning

Tekniskförvaltningen tycker att medborgarförslaget är bra och tar det i beaktan i
utredning för framtida åtgärder.
Barn- och genusperspektiv – Tvättmöjligheter gynnar samtliga som besöker Visby
återvinningscentral.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör endast återvinningscentralen i Visby
Ekonomisk konsekvensanalys – Att bygga tvättmöjligheter för Visby
återvinningscentral skulle medföra kostnader.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-28
Medborgarförslag 2020-01-04
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Sida
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Inskickat av: BERTIL SJÖBERG

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Installera tvättmöjlighet på återvinningen och VC.
Beskrivning och motivering
Återvinningen gör allt för att försvåra ett enkelt avlämnande av sopor vilket innebär att avlämnaren måste rafsa ut sina sopor i ett litet
hål. Efteråt är man smutsig och en bakteriebomb som lämnar återvinningen för att fortsätta in eller ut till stadens affärer eller arbetet.
Det finns ingen möjlighet att tvätta händerna! Jag frågade personalen vid et tillfälle och blev då hänvisad till en vanlig vattenslang. Är
det verkligen ingen som tänkt på detta?

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
BERTIL SJÖBERG
Adress
FOLLINGBO SYLFASTE 740

Postnummer och ort
621 91 Visby

E-postadress
-

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/714
26 maj 2020

Amalia Setterstig

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Parkeringsbristen på Visby Lasarett
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis resor i
kollektivtrafiken till Visby lasarett.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att anställda på
Visby lasarett ska få åka gratis i kollektivtrafiken till och från jobbet. Anledningen är
att minska trycket på parkeringsplatser vid lasarettet.
Bedömning

Gratis resor till och från arbetet är en förmån som ska beskattas. Periodkort
(månads- eller årskort) i lokal och regional kollektivtrafik brukar beskattas för hela
värdet. Ett årskort i kollektivtrafiken på Gotland kostar för närvarande 7500 kronor
för vuxen. Därmed är det inte säkert att det blir billigare för arbetstagaren att få gratis
resor från sin arbetsgivare än att betala dem själv. Den slutgiltiga kostnaden för
arbetstagaren beror på beskattningen.
Även resenärer som reser gratis måste registreras i biljettsystemet. Detta kan göras på
olika sätt. Oavsett hur man gör det ökar det administrativa arbetet för bussförare
och/eller Kollektivtrafikenheten. Exempelvis måste varje ansökan om Bussiga kort
behandlas manuellt.
Region Gotland är en offentlig verksamhet. Region Gotland ska därför beakta allas
likhet inför lagen samt agera sakligt och opartiskt (1:9 RF). Detta kallas
likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Att införa en förmån för enbart en del av
de anställda torde inte vara förenligt med likhetsprincipen eller objektivitetsprincipen.
Region Gotland kan också välja att ge alla sina anställda gratis resor i
kollektivtrafiken. Ungefär var tionde gotlänning är anställd av Region Gotland. Det
är alltså en stor grupp som kan komma i fråga om gratis resor i kollektivtrafiken.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget innebär inte någon betydande förändring ur ett barn- och genusperspektiv.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/714

Landsbygdsperspektiv
Förslaget kan innebära en kostnadsminskning för anställda som reser kollektivt från
landsbygden till Visby lasarett.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. I dagsläget reser cirka
hälften av alla resenärer i kollektivtrafiken gratis. Det är barn och ungdomar som
reser med Bussiga kortet och äldre över 80 år. Även patienter i vården reser gratis vid
uppvisande av kallelse respektive kvitto från vården.
Om man jämför biljettpriser i kollektivtrafiken med andra regioner så erbjuder
Region Gotland de billigaste periodkorten (månadskorten) för vuxen. Region
Gotland har också de billigaste tätortskorten. Priset för enkelbiljetter är det näst
lägsta i landet, utan att räkna med den prisreduktion man får genom förköp och
reskassa.
Med ett årskort i kollektivtrafiken (7 500 kr) blir den dagliga kostnaden cirka 20,5
kronor. Priset är för lågt för att kunna göra reseavdrag på (för reseavdrag krävs en
årskostnad på 11 000 kr eller högre). Även om man istället för årskort köper 12 st
länskort á 750 kr/st underskrids beloppet för reseavdrag.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-08
Tjänsteskrivelse 2020-05-26

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Got a

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

202001090856

Anr

7020 -01- 08
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Parkeringsbristen på Visby Lasarett.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte

utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Mitt förslag är att alla som vill/kan ska kunna åka
gratis buss till jobbet. Detta då alla med kallelse kan
åka gratis dit och alla med kvitto kan åka gratis hem.
Då måste ju vi som jobbar kunna åka gratis också,
förutsatt att man visar sin e-legitimation. Jag ser
även en vinst ur miljösynpunkt.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på intemet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

0

Förslagsställare m.m.

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/719
26 maj 2020

Amalia Setterstig

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Gratis bussresor till och från arbetet på
Visby lasarett
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis resor i
kollektivtrafiken till Visby lasarett.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställare föreslår att anställda på Visby
lasarett ska få åka gratis i kollektivtrafiken till och från jobbet. Anledningen är att
minska trycket på parkeringsplatser vid lasarettet.
Bedömning

Gratis resor till och från arbetet är en förmån som ska beskattas. Periodkort
(månads- eller årskort) i lokal och regional kollektivtrafik brukar beskattas för hela
värdet. Ett årskort i kollektivtrafiken på Gotland kostar för närvarande 7500 kronor
för vuxen. Därmed är det inte säkert att det blir billigare för arbetstagaren att få gratis
resor från sin arbetsgivare än att betala dem själv. Den slutgiltiga kostnaden för
arbetstagaren beror på beskattningen.
Även resenärer som reser gratis måste registreras i biljettsystemet. Detta kan göras på
olika sätt. Oavsett hur man gör det ökar det administrativa arbetet för bussförare
och/eller Kollektivtrafikenheten. Exempelvis måste varje ansökan om Bussiga kort
behandlas manuellt.
Region Gotland är en offentlig verksamhet. Region Gotland ska därför beakta allas
likhet inför lagen samt agera sakligt och opartiskt (1:9 RF). Detta kallas
likhetsprincipen och objektivitetsprincipen. Att införa en förmån för enbart en del av
de anställda torde inte vara förenligt med likhetsprincipen eller objektivitetsprincipen.
Region Gotland kan också välja att ge alla sina anställda gratis resor i
kollektivtrafiken. Ungefär var tionde gotlänning är anställd av Region Gotland. Det
är alltså en stor grupp som kan komma i fråga om gratis resor i kollektivtrafiken.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget innebär inte någon betydande förändring ur ett barn- och genusperspektiv.
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Landsbygdsperspektiv
Förslaget kan innebära en kostnadsminskning för anställda som reser kollektivt från
landsbygden till Visby lasarett.
Ekonomisk konsekvensanalys
Förslaget innebär minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken. I dagsläget reser cirka
hälften av alla resenärer i kollektivtrafiken gratis. Det är barn och ungdomar som
reser med Bussiga kortet och äldre över 80 år. Även patienter i vården reser gratis vid
uppvisande av kallelse respektive kvitto från vården.
Om man jämför biljettpriser i kollektivtrafiken med andra regioner så erbjuder
Region Gotland de billigaste periodkorten (månadskorten) för vuxen. Region
Gotland har också de billigaste tätortskorten. Priset för enkelbiljetter är det näst
lägsta i landet, utan att räkna med den prisreduktion man får genom förköp och
reskassa.
Med ett årskort i kollektivtrafiken (7 500 kr) blir den dagliga kostnaden cirka 20,5
kronor. Priset är för lågt för att kunna göra reseavdrag på (för reseavdrag krävs en
årskostnad på 11 000 kr eller högre). Även om man istället för årskort köper 12 st
länskort á 750 kr/st underskrids beloppet för reseavdrag.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-16
Tjänsteskrivelse 2020-05-26
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/715
5 maj 2020

Jenny Iversjö

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Amningsrum
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska öppna ett amningsrum på Östercentrum i Visby. Amningsrummet ska erbjuda
möjligheter för blöjbyte, amning och värmning av mat.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att Region Gotland inte har några lämpliga lokaler för
amningsrum på Östercentrum. Teknikförvaltningen föreslår att förslaget överlämnas
till näringsidkare i området.
Barn- och genusperspektiv –Ett amningsrum skulle gynna barn och föräldrar som
besöker Östercentrum.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör endast Östercentrum i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Teknikförvaltningen har ingen budget för att
genomföra förslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-01-14
Tjänsteskrivelse 2020-05-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Inskickat av: CAJSA HENRICSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Amningsrum
Beskrivning och motivering
Jag tycker att ni borde öppna upp ett amningsrum på öster där det ska finnas tillgång till att kunna amma, byta blöja och kunna värma
mat till de små. Det finns inte ens en liten bänk idag som man kan sitta på vilket har resulterat till att jag fått sitta i bilen och amma och
byta blöja. Ett alternativ är att man får ansöka om en kod eller liknande som mamma så inga obehöriga kommer in. Tycker nästan detta
är diskriminering när inget sådant finns. Finns på BVC på korpen men dit kan man ju inte alltid traska när man har en bajsblöja eller
en skrikande hungrig bebis på stan. Och alla fik och restauranger tar betalt för toa eller så får man skäll för att man inte köper något
och bara sitter och ammar. Nej detta måste ni göra något åt! Med vänlig hälsning, Cajsa

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
CAJSA HENRICSSON
Adress
VALLSTENA GUDINGS 501

Postnummer och ort
624 32 Slite

E-postadress
Cajsa1997@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

