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Begäran om yttrande över Naturvårdsverkets redovisning 
av Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar  
Er beteckning: M2022/01775 

Yttrande 
Länsstyrelsen i Norrbotten lämnar följande synpunkter.  

Invasiva främmande arter  
Länsstyrelsen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag till förändringar i 
avfallslagstiftningen så att kommunerna därmed får ett tydligt ansvar för 
utgrävda massor innehållande invasiva främmande arter från hushållen. 

Länsstyrelsen tillstyrker även förslaget till nya avfallskoder för avfall 
med invasiva främmande arter, i syfte att tydliggöra ansvaret och 
säkerställa att avfallet behandlas på ett sådant sätt att spridning 
förhindras. 

Övrigt 
Länsstyrelsen har ingen erinran mot Naturvårdsverkets förslag till övriga 
förändringar. 

Bakgrund 
I remissen 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 EU. Uppdraget gavs till 
Naturvårdsverket den 3 mars 2022 och ska redovisas senast den 1 
september 2022.  

Inom uppdraget har Naturvårdsverket analyserat ett urval av 
avfallsströmmar i syfte att undersöka om det är lämpligt att ändra 
ansvaret för dessa.  

Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar ska 
förändras:  
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• 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 
kommunerna får ett tydligt ansvar för utgrävda massor med invasiva 
främmande arter från hushållen. Förslaget inkluderar nya avfallskoder 
för att underlätta hanteringen av avfallet. 

De som medverkat i yttrandet 
Beslutet om yttrande har fattats av landshövding Lotta Finstorp med 
handläggare Oskar Rosén som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har enhetschef Anna-Carin Ohlsson medverkat.  

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter  
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.  

Kopia till 
kemikalieenheten@regeringskansliet.se 
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