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§ 187 KS/2022:354 

Svar på remiss - Naturvårdsverkets 
redovisning Ansvar för kommunalt av fa l l  för 
vissa enski lda avfallsströmmar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom nedan redovisat förslag till yttrande och 
översända det till Naturvårdsverket. 

Sammanfattning av ärendet 

Naturvårdsverket har i skrivelse redovisat sitt regeringsuppdrag att analysera om ansvaret för 
kommunalt avfall bör förändras avseende vissa enskilda avfallsströmmar. Katrineholms 
kommun har fått skrivelsen på remiss vilken översändes till bygg- och miljönämnden som 
återkommit 

I och med genomförandet av avfallsdirektivet 2020 infördes en definition av kommunalt avfall 
i miljöbalken. Begreppet hushållsavfall ersattes av begreppet kommunalt avfall men det har 
gett upphov till tolkningsproblem eftersom begreppen inte helt motsvarar varandra. 
Begreppet kommunalt avfall innebär att kommunen nu har ansvar för fler avfallströmmar 
som inte ingick i det tidigare begreppet hushållsavfall. 

Bygg- och miljönämndens yttrande: 

Det är oklart vilken betydelse ett införande av frival för detaljhandelns kommunala avfall 
kommer att få för betydelse för kommunerna. Planerbarheten för den kommunala 
renhållningen kommer att minska i och med att stora kunder kan komma att försvinna med 6 
veckors varsel. Det är också i dagsläget oklart om vissa fraktioner är mer intressanta att 
nyttja för frival och i vilken omfattning verksamheter kommer att göra förändringar i sin 
avfallshantering. Enligt förslaget ska en återgång till kommunen som utförare av 
renhållningen aviseras 6 månader i förväg. Vid mer akuta behov, t ex vid misskötsamhet, 
bedömer vi att kommunen behöver kunna överta avfallshanteringen med ett mycket kortare 
varsel. Det kommer sannolikt att innebära högre kostnader för avfallskollektivet för att ha 
den beredskapen. Eftersom alla förändringar ska anmälas till kommunen kommer det att 
innebära en betydligt ökad administration för såväl företag som tillsynsmyndighet och 
renhållningsorganisation. 

Vad gäller använt matfett finns ingen invända mot förslaget att det undantas från det 
kommunala avfallet. Dock bör författningstexten förtydligas vad gäller hushållens använda 
matfett för att inte leda till tolkningssvårigheter. 

Det är positivt att kommunens ansvar utökas med utgrävd jord som innehåller invasiva 
främmande arter och kommer från hushåll. Det behöver dock finnas hänvisningar till 
entydiga förteckningar över vilka arter som berörs. 

Det behöver klargöras hur rapporteringen av det kommunala avfallet som kommunerna 
enligt förslaget inte kommer att ansvara för (frival inom detaljhandeln samt använt matfett) 
ska ske, och en lösning behöver finnas på plats innan ett eventuellt införande. Uppgifter som 
samlas in måste vara lätt tillgängliga för de kommunala tillsynsmyndigheterna för att en 
effektiv och ändamålsenlig tillsyn ska kunna ske. Avfallsområdet är tyvärr en skådeplats för 
alltmer kriminalitet och tillsynsmyndigheterna behöver därför tillgång till systemen för att 
kunna spåra avfallet. 
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Ärendets handlingar 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-07 

• Beslut bygg- och miljönämnden, 2022-11-30, § 116 

• Remiss - Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar (naturvardsverket.se) 

Beslutet skickas till: 

Naturvårdsverket 

Akten 

https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e46f2701d800447f9a8eb8a6960cd475/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar.pdf
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/e46f2701d800447f9a8eb8a6960cd475/ansvar-for-kommunalt-avfall-avseende-vissa-enskilda-avfallsstrommar.pdf
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