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Ks § 299 Dnr KS 2022/1037 

Ansvar för kommunala avfall avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
förslag som svar på remissen. 

Ärende 

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag (Naturvårdsverkets dnr NV-0257- 
22) till nya bestämmelser för hur vissa så kallade avfallsströmmar ska 
hanteras. 

Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB har förberett ett förslag till svar 
på remiss. Remissen ska besvaras senast den 30 december. 

Förslag från beredande organ 

Kommunledningsutskottetsförslag: 

Kommunstyrelsen lämnar Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB:s 
förslag som svar på remissen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommunledningsutskottets förslag och fastslår att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet skickas till: 
Regeringskansliet 
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Remissvar av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 
kommunala avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar. 

Regeringen har genom Miljödepartementet inbjudit Härjedalens kommun att 
ha synpunkter på Naturvårdsverkets redovisning och förslag gällande Ansvar 
för kommunala avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar. 

Härjedalens kommun väljer att ställa sig bakom det remissvar som Avfall 
Sverige lämnat in då vi anser att de beaktat och uttryck sig tydligt utifrån de 
aspekter som i förslagen får påverkan på våra verksamheter. 

För att lyfta och ytterligare förstärka viktiga aspekter för en 
glesbygdskommun med långa avstånd som Härjedalens kommun så lyfter vi 
synpunkter i förslaget gällande: 

Avgränsad valfrihet för butiker inom detaljhandeln, vilket innebär att de 
får möjlighet att välja om de vill hantera sitt avfall själva. Förslaget 
innebär att kommunen fortsatt har ett ansvar för de som ej vill hantera sitt 
avfall själva. 
Härjedalens kommun anser inte att förslaget är lämpligt. 

Motivering: 
Vi bedömer, vilket även påpekas i förslaget, att avgränsad valfrihet kan leda 
till stor ökning av administration och tillsynsbehov vilket innebära 
betydande påverkan på redan begränsade resurser för kommuner i 
glesbygdsområden. 

Avgränsad valfrihet kräver som förslaget presenterar en högre flexibilitet 
från kommunerna. En tidsfrist på sex veckor från anmälan till eget 
omhändertagande anges med möjlighet för kommunerna att bedöma om det 
kan anses behövas ett längre tidsutrymme för ändringen låter bra, men vi vill 
ändå påpeka att för mindre kommuner med små resurser och långa avstånd i 
sitt renhållningsansvar blir påverkan på planering, logistik med mera 
påtagligt, än för större kommuner, trots förslag om tidsfrist. Vi ser också 
problem i att bedöma hur många detaljhandlare som kan vara aktuellt och 
antalet kan även variera över tid. 

Insamling och behandling av använt matfett undantas från det 
kommunala ansvaret 
Härjedalens kommun anser inte att förslaget är lämpligt. 
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Motivering: 
Den obligatoriska matavfallsinsamlingen ska vara på plats senast 31 
december 2023. Till dess behöver kommunerna lösa vidare hantering av 
utsorterat matavfall vilket exempelvis Härjedalens kommun kommer att göra 
tillsammans med övriga Jämtlandskommuner med en rötgasanläggning. Vår 
bedömning är att regionala eller lokala lösningar är mer miljöfördelaktiga än 
att ha långa transporter till behandlingsanläggningar med förutsättning att de 
regionala/lokala lösningar har utformats med hög miljöprestanda. För att 
säkra inflödet till rötningsanläggningar anser vi att använt matfettet är en del 
som bör ingå och att kommunen ska ha ansvar att samla in det. Insamling av 
privata aktörer i våra områden medför ökade transporter till 
behandlingsanläggningar i södra Sverige där anläggning för fettåtervinning 
finns och som vi ser skulle bli alternativet. 

Ett tydligare ansvar för kommuner angående utgrävda massor med 
invasiva främmande arter från hushållen. 
Härjedalens kommun anser att förslaget är lämpligt 

Motivering: 
En spridning av invasiva främmande arter utgör ett hot för vår egen 
biologiska mångfald och är ett problem som påverkar allas vår gemensamma 
natur och inte endast de som har intresse för trädgårdsskötsel med mera. Vi 
anser att kommunen som samhällsaktör bör ha ett ansvar att stävja den 
spridningen med information och kunskapsstöd från både Länsstyrelserna 
och Naturvårdsverket, vilket kommunerna kan ha genom att bland annat 
ansvara för utgrävda massor med invasiva arter från hushållen. Denna 
hantering bör inte påverka avfallskollektivet och avfallstaxan utan är mer ett 
samhällsintresse och bör finansieras genom skattekollektivet med till 
exempel öronmärka medel ”renhållning i naturen”. 

Kommunens ansvar för kommunalt avfall är inrättat av miljö- och 
hälsoskyddsskäl där kommunen är statens förlängda arm när det gäller att 
säkerställa att detta avfall tas om hand på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt 
godtagbart sätt. 

Härjedalens kommun har av Regeringskansliet getts möjlighet att lämna ett 
yttrande på remissen Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar. 

_____ 
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