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Miljödepartementet 

Yttrande - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar 
för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar (NV-02572-22) 
Yttrande 
Förslag om redovisade förändring av ansvar 
Avgränsad valfrihet för detaljhandelns avfall 
Eskilstuna kommun ser i huvudsak positivt på förslaget om en avgränsad valfrihet för 
detaljhandelns kommunala avfall. Förslaget innebär i praktiken att detaljhandelns 
avfallshantering fortgår som tidigare innan genomförandet av avfallsdirektivet den 1 
augusti 2020. 

Kommunen anser att avfall från detaljhandel, där avfallet till övervägande delen härrör 
från personalen och kunderna, och inte från själva detaljhandelsverksamheten, samt 
detaljhandel vars avfallshantering är samlokaliserad (eller samordnad) med hushållens 
avfall på samma fastighet, fortfarande bör vara under kommunens ansvar. Kommunen 
skulle alltså fortfarande ha ansvar för de minsta detaljhandelsverksamheterna, där 
avfallet från detaljhandeln inte överstiger avfallet från personalens kök, toalett och 
olika uppehållsrum eller avfallet kunderna genererar, och de fall där detaljhandel 
exempelvis bedrivs från bostaden eller utgörs av en kiosk i en fritidsanläggning. 

En avgränsad valfrihet för detaljhandeln att frångå kommunalt ansvar innebär en 
anmälan till kommunens tillsynsmyndighet. Enligt Naturvårdsverkets redovisning ska 
denna följa det förslag som angavs i frivalsutredningen (Att äga avfall, SOU 2021:24), 
det vill säga med en behandlingstid om sex veckor för att sedan gälla. Samtidigt ska 
kommunen alltjämt ha ett grundansvar för kommunalt avfall som har producerats i 
eller i samband med detaljhandelns verksamhet. För tillsynsmyndigheten kommer det 
att medföra en ökad administration i samband med att anmälningar gällande avgränsad 
valfrihet ska hanteras och en risk för att behandlingstiden inte kan hållas vid införande 
av lagförslaget. Detta i sin tur kan medföra risk för konsekvenser på miljö och hälsa. 

En valfrihet för detaljhandeln betyder även att en verksamhet kan välja att kvarstå med 
kommunen som utförare. Detta kan få konsekvenser för omhändertagande av större 
mängder förpackat livsmedelsavfall från butiker eftersom avfallet skiljer sig avsevärt 
från hushållens restavfall. Hushållen slänger mycket sällan livsmedel (eller andra 
oanvända produkter) som ligger kvar i sina förpackningar. Dessutom är hushållen 
genomgående skyldiga genom lokala avfallsföreskrifter att källsortera förpackningar, 
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det vill säga separera matavfallet (produkten) från förpackningen innan den lämnas till 
kommunens avfallshantering. Detsamma gäller övriga som producerar avfall under 
kommunernas ansvar. I de fall en detaljhandelsverksamhet väljer att kvarstå under 
kommunalt ansvar ses en risk för att förpackat livsmedelsavfall (eller andra oanvända 
produkter) inte källsorterats vilket leder till konsekvenser för kommunens fortsatta 
hantering. 

Matavfall från restauranger och storkök 
Eskilstuna kommun ser positivt på att matavfall från restauranger och storkök kvarstår 
under kommunalt ansvar. 

Fettavskiljare från restauranger och storkök 
Eskilstuna kommun ser positivt på att fettavskiljare från restauranger och storkök 
kvarstår under kommunalt ansvar. 

Ansvar för använt matfett från restauranger och storkök ändras 
Eskilstuna kommun bedömer att en förflyttning från kommunalt ansvar för 
avfallsfraktionen inte skulle skilja sig nämnvärt från dagens hantering och får därför 
ingen större påverkan. 

Utgrävda massor med invasiva främmande arter 
Eskilstuna kommun ser positivt på ett tydliggörande av ansvar för omhändertagning 
och hantering av hushållens massor. Kommunen bedömer att införande av specifika 
avfallskoder skulle förenkla både uppföljning och statistik. 

I dagsläget hanterar inte kommunen själv större jordmängder med invasiva arter från 
hushållen, vilket gör att om förslaget tas, måste kommunen beredas möjlighet för 
hantering i egen regi eller via upphandlade tjänster. En förflyttning till kommunalt 
ansvar skulle innebära utökade kostnader vilket Naturvårdsverket föreslås ska läggas 
på avfallstaxekollektivet i stort. Kommunen önskar själva ges möjlighet till beslut för 
hur avgiften ska hanteras. 

Lämnande av uppgifter av kommunalt avfall 
Kommunen ser positivt på Naturvårdsverkets förslag om vidare utredning om en 
nationell digital lösning, där de aktörer som samlar in kommunalt avfall som 
undantagits från kommunernas ansvar lämnar uppgifter. En fortsatt årligt insamlade 
och behandlade avfallsmängder för det kommunala avfall som kommer hanteras 
utanför kommunens ansvar innebär en administrativ börda och är kostnadsdrivande 
för kommunen vilket kan leda till konsekvenser för avfallstaxekollektivet. 
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