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*Naturvårdsverkets skrivelse Ansvar för kommunalt avfall 
avseende vissa enskilda avfallsströmmar  
M2022/01775 

Införandet av begreppet kommunalt avfall i miljöbalken har inneburit att 
kommunerna fått ett utökat ansvar för insamling och behandling av avfall. Det 
har också uppstått oklarheter om vad som omfattas av begreppet och vem som 
ansvarar för avfallet. Naturvårdsverket har därför analyserat ett urval avfalls-
strömmar i syfte att undersöka om det är lämpligt att ändra ansvaret för dessa. 

I skrivelsen föreslås att verksamheter inom detaljhandeln ges möjlighet att välja 
om de vill hantera sitt eget avfall, men att de aktörer som inte önskar ansvara för 
sitt eget avfall inte behöver göra det och att kommunen fortsättningsvis har ett 
ansvar. Vidare föreslås att insamling och behandling av använt matfett undantas 
från det kommunala ansvaret och att kommunerna får ett tydligt ansvar för 
utgrävd jord från hushåll som innehåller invasiva främmande arter.  

Enligt Naturvårdsverket skulle ”nollalternativet”, dvs. att inte genomföra de 
föreslagna förändringarna, medföra stora praktiska konsekvenser för kommuner, 
verksamheter inom detaljhandel och restauranger samt för privata aktörer som 
samlar in avfall eftersom kommunerna då skulle behöva anpassa sin avfallshante-
ring till att omfatta allt avfall från detaljhandeln och restauranger, medan den 
föreslagna lösningen innebär att hanteringen i stor utsträckning kan fortsätta som 
idag. Förslaget om att tydliggöra ansvaret för jordmassor med invasiva främ-
mande arter bedöms möjliggöra ett bättre omhändertagande av detta avfallsslag. 

Konkurrensverket har inga invändningar mot förslagen.  

_____________________________ 

 



  

 

YTTRANDE 

2022-11-18  Dnr 666/2022 

 

 

2 (2) 
 

 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har 
varit biträdande enhetschefen Stefan Jönsson. 

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter. 

Nikos Tsakiridis 

Stefan Jönsson 
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