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§ 323 Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 
kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar, yttrande till Miljödepartementet 

Dnr KS 2022-572 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande lämnas enligt bygg- och miljönämndens förslag till beslut. 

Ärende 
Linköpings kommun har av Miljödepartementet fått möjlighet att yttra sig över 
Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall avseende vissa 
enskilda avfallsströmmar. 

I remissen redovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att analysera om 
ansvaret för kommunalt avfall bör förändras avseende vissa enskilda 
avfallsströmmar. Begreppet kommunalt avfall ersatte begreppet hushållsavfall 
vid genomförandet av avfallsdirektivet den 1 augusti 2020. Införandet av 
begreppet kommunalt avfall har inneburit att kommunerna har fått ett utökat 
ansvar för insamling och behandling av avfall. Det har lett till oklarheter för 
vissa avfallsströmmar gällande vad som omfattas av begreppet och vem som 
ansvarar för avfallet i förhållande till hur det var tidigare. Inom uppdraget har 
Naturvårdsverket analyserat ett urval av avfallsströmmar i syfte att undersöka 
om det är lämpligt att ändra ansvaret för dessa. 

För följande tre avfallsströmmar föreslås ansvaret 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 kommunerna får ett tydligt ansvar för utgrävda massor med 
invasiva främmande arter från hushållen. 

Naturvårdsverket har genomfört en konsekvensanalys av de författningsförslag 
som lämnas i skrivelsen. Många aktörer berörs av de förändringar som föreslås. 
Samtidigt bedöms även nollalternativet, det vill säga om inga förändringar 
genomförs, få stora konsekvenser. Detta gäller i första hand hantering av avfall 
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från detaljhandeln och använt matfett från restauranger och liknande 
verksamheter. Om förslagen om en avgränsad valfrihet för detaljhandeln och 
ett undantag för använt matfett från kommunalt ansvar genomförs, krävs det att 
Naturvårdsverkets tillgång till uppgifter säkerställs. Det har inte varit möjligt 
att inom tidsramen för detta uppdrag lämna ett slutligt förslag på 
uppgiftslämnande. Om författningsförslagen genomförs behöver därför olika 
alternativ för genomförande i denna del utredas vidare och en analys av 
konsekvenserna för berörda aktörer behöver genomföras. 

Linköpings kommun har inget att erinra mot förslagen i remissen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår bygg- och miljönämnden 
inför beslut av kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget till yttrande. 

Bygg- och miljönämndens beslut 2022-11-17, § 178 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks. 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrande lämnas enligt bygg- och miljönämndens förslag till beslut. 

Yrkanden 

Lars Vikinge (C) yrkar bifall till bygg- och miljönämndens förslag till beslut. 

Protokollsanteckningar 

Lars Vikinge (C) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Om butiker inom detaljhandeln ges möjligheten att själva välja att ta hand om 
sitt avfall, finns det risk för att oseriösa entreprenörer får i uppdrag att ta hand 
om detta. Det kan leda till avfallsdumpning som orsakar miljöproblem. Därför 
är det viktigt att kommunen har kontroll över hela avfallskedjan. I detta fall 
måste det allmännas intresse av en hälsosam och hållbar miljö överväga det 
enskildas intresse, d.v.s. detaljhandlarnas valfrihet." 

Beslutsunderlag 
Ojusterat protokollsutdrag bygg- och miljönämnden 2022-11-17, § 178 
Tjänsteskrivelse - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall 
för vissa enskilda avfallsströmmar, yttrande till Miljödepartementet, 2022-10- 
24 
Bilaga - Yttrande 

__________ 
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Beslutet skickas till: 
Miljödepartementet 
Bygg- och miljönämnden 
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