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 INFORMATION  

2019-12-03  
 
  
Viktig information till va-huvudmän, miljötillsynsmyndigheter och andra 
berörda 

Senast den 1 januari 2020 ska samtliga befintliga avloppsreningsanläggningar 
som är C-verksamheter (verksamhetskod 90.16) ha lämnat in en ny anmälan till 
den kommunala miljötillsynen. Detta ska ske på grund av en ändring i 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (2018:2005), FMH, 
som trädde i kraft den 5 januari 2019.  

Ändringen är en följd av att kommissionen riktat kritik mot Sveriges 
genomförande av avfallsdirektivet. Nya eller ändrade bestämmelser, 25 d och 27 
§§ i FMH, speglar vad som står i avfallsdirektivet. Verksamheter som är 
anmälda enligt 90.16 kan antingen vara kommunala va-huvudmän eller privata 
verksamhetsutövare. Majoriteten verksamhetsutövare som anmäler enligt MPF 
28 kap. 4 § är nästan alltid kommunala va-huvudmän, eftersom det rör sig om 
avloppsvatten med en föroreningsgrad mer än 200 pe och upp till 2000 pe, dvs. 
relativt stora reningsverk.  

Förordningsändringen är inte begränsad till 29 kap. miljöprövningsförordningen, 
utan avser all avfallsbehandling. Eftersom rening av avloppsvatten är en 
avfallsbehandling, så gäller därför de nya kraven även för 
avloppsreningsanläggningar med verksamhetskod 90.16. 

27 § i FMH har kompletterats med ett andra stycke, som också omfattar 
avloppsreningsanläggningar, även om inte det explicit framgår av ordalydelsen. 
Tillsynsmyndigheten som mottar en C-anmälan för avfallshantering måste ta ett 
aktivt beslut, antingen genom att förelägga verksamhetsutövaren om 
försiktighetsmått eller förbud, eller genom att underrätta den som gjort anmälan 
om att ärendet inte föranleder någon åtgärd. 

Enligt 25 d § ska en anmälan innehålla följande, utöver de krav som redan följer 
av 25 §: 

1. uppgifter om de typer och mängder av avfall som ska behandlas, 
2. uppgifter om de metoder för att behandla avfall som ska användas, 
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3. förslag till skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs med 
hänsyn till verksamheten, den plats som verksamheten bedrivs på och 
andra omständigheter,  

4. förslag till åtgärder för övervakning och kontroll av verksamheten, och  
5. förslag till åtgärder som behövs i fråga om avslutning av verksamheten 

och efterbehandling. 

Innehåller inte anmälan ovan angivna uppgifter finns möjlighet att komplettera 
uppgifterna i enlighet med de vanliga reglerna i förvaltningslagen. Punkterna är 
inte särskilt anpassade till avloppsreningsanläggningar, utan gäller generellt för 
all avfallshantering Verksamhetshetsutövaren får därför göra en bedömning av 
vilka slags uppgifter som är relevanta i förhållande till de olika punkterna. Det är 
dock viktigt att en anmälan har inkommit innan 1 januari 2020. Information 
finns på Naturvårdsverkets webbplats.  

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Lagar-
och-regler-om-avfall/Nya-bestammelser-fran-2019/ 

För ytterligare frågor så hänvisas i första hand verksamhetsutövare till den 
kommunala miljötillsynen, kommunen vänder sig i första hand till sin 
länsstyrelse och länsstyrelserna vänder sig till Naturvårdsverket.  
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