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§ 288 

Svar på remiss - Naturvårdsverkets redovisning 
Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar, KS 2022/396 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
1. Meddela Naturvårdsverket att Falkenbergs kommun ställer sig bakom 

Avfall Sveriges yttrande över remissen. 

Beskrivning av ärendet 
Falkenbergs kommun har fått möjlighet att svara på Naturvårdsverkets 
skrivelse Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar. I skrivelsen redovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag 
att analysera om ansvaret för kommunalt avfall bör förändras avseende vissa 
enskilda avfallsströmmar. Naturvårdsverket har i arbetet med uppdraget 
beaktat skyldigheterna att rapportera uppgifter till Europeiska unionen (EU).  

Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar ska förändras: 

- Avfall från detaljhandeln: Förslaget innebär en avgränsad valfrihet 
för butiker inom detaljhandeln, vilket innebär att de får möjlighet att 
välja om de vill hantera sitt avfall själva. Möjligheten till valfrihet 
innebär att kommunen fortsättningsvis har ett ansvar och att de 
aktörer som inte vill ta hand om sitt eget avfall inte heller behöver 
göra det.  

- Använt matfett: Förslaget innebär att insamling och behandling av 
använt matfett undantas från det kommunala ansvaret.  

- Utgrävd jord med invasiva främmande arter: Förslaget innebär att 
kommunen får ett tydligt ansvar för utgrävda massor med invasiva 
främmande arter från hushållen.  

Kommunstyrelsen svarar för Falkenbergs kommun på remisser som är 
ställda till kommunen. För kommunstyrelsen har Vatten & Miljö i Väst AB 
(VIVAB) beretts möjlighet att inkomma med ett yttrande som sedan kan 
översändas som kommunens svar. VIVAB meddelar att kommunen bör 
ställa sig bakom organisationen Avfall Sveriges yttrande. 

Motivering av beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i enlighet med VIVAB:s förslag, att 
Falkenbergs kommun ska ställa sig bakom Avfall Sveriges yttrande som 
svar på remissen.  

Av Avfall Sveriges yttrande framgår bland annat att de förslag som 
Naturvårdsverket lämnar, förutom avseende regleringen av invasiva arter, 
inte är lämpliga. Delar av förslagen är dessutom inte i linje med det som 
Naturvårdsverket hade i uppdrag att utreda eftersom de i alla delar inte 
innebär en tydlig ansvarsavgränsning. I praktiken innebär Naturvårdsverkets 
förslag avseende detaljhandeln ett frival och inte någon avreglering som 
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innebär att kommunens ansvar avseende kommunalt avfall har återställts på 
det sätt som gällde inom ramen för den tidigare hushållsavfallsdefinitionen. 
För att fullfölja uppdraget borde Naturvårdsverket ha analyserat en formell 
avgränsning av kommunens ansvar för kommunalt avfall från detaljhandel.  

Yttrandet i sin helhet framgår av yttrandet, vilket Falkenbergs kommun 
föreslås ställa sig bakom. 
Ekonomi 
Kommunens ekonomi påverkas av förslagen som presenteras i 
Naturvårdsverkets skrivelse. Det som har en direkt påverkan på den 
kommunala ekonomin är omhändertagandet av invasiva arter. 
Omhändertagande av jord som innehåller invasiva växter kostar cirka 3000 
kr per ton i deponeringsavgift. Årskostnaden bedöms bli 80 000 kr, givet att 
det tas om hand 20 ton jord. 

Beträffande hantering av matfett och avfall för detaljhandel tar kommunen 
betalt genom fastställd taxa. 
Underlag för beslut 
Beslutsförslag 2022-11-28 
VIVAB, Yttrande, 2022-11-25 
Avfall Sverige, Yttrande, 2022 
Naturvårdsverket, Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar, 2022-10-04 
 
 


