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Yttrande över remiss – ansvar för kommunalt avfall för vissa 

enskilda avfallsströmmar  

Miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommun har getts tillfälle att lämna 

synpunkter på rubricerad remiss med diarienummer M-2022-3746. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens yttrande 

Miljö och byggavdelningen har tagit del av rubricerade handlingar och har 

följande synpunkter på Naturvårdsverkets förslag. 

 

1. Förslag till utökning av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken 

avseende jordmassor med invasiva främmande arter från hushåll.   

Förslaget innebär att kommunens ansvar utökas så att det omfattar 

utgrävd jord som innehåller IAS och som kommer från hushåll. 

Kommunen ansvarar alltså för insamling, transport och 

omhändertagande. Sedan 2019 erbjuder Luleå kommun särskild 

insamling för växtavfall från invasiva främmande arter i syfte att 

förebygga och hindra spridning. Avdelning miljö och bygg ser 

positivt på förslaget så att samtliga kommuner erbjuder denna tjänst.  

 

2. Förslag till nytt bemyndigande enligt 15 kap 21 § miljöbalken avseende 

kommunalt avfall som inte har producerats av hushåll. 

Förslaget innebär en möjlighet till undantag från kommunens ansvar 

i fråga om kommunalt avfall som inte har producerats av hushåll, i 

detta fall använt matfett från yrkesmässig beredning av livsmedel 

samt ansvar över avfall från dagligvaruhandel. Avdelning miljö och 

bygg ser positivt på förslaget. Hanteringen/hämtningen idag sker 

framför allt via kommunala aktörer men det finns även verksamheter 

som använder sig av privata aktörer vilket fungerar bra.  

 

3. Förslag till nya definitioner i 1 kap 4 § avfallsförordningen.   

Förslaget innebär ett tillägg av två definitioner gällande använt 

matfett samt detaljhandel. Avdelning miljö och bygg anser att 

definitionerna är nödvändiga och att de inte behöver tydliggöras 

ytterligare.   

 



 

LULEÅ KOMMUN   Dnr 2 (2) 
Miljö- och byggnadsnämnden    

  2022-12-30   
    

 

 

4. Förslag om nya bestämmelser i 3 kap avfallsförordningen. 

Förslaget innebär att den som innehar använt matfett ska separera det 

från annat avfall. Om det inte kan materialåtervinnas där avfallet har 

producerats ska det lämnas för vidare hantering till någon som 

yrkesmässigt samlar in, transporterar eller behandlar avfall. 

Avdelning miljö och bygg ser positivt på förslaget.  

 

5. Förslag om ny bestämmelse i 4 kap. avfallsförordningen  

Förslaget innebär ett undantag från det kommunala ansvaret att 

samla in, transportera bort och behandla använt matfett. 

Avdelning miljö och bygg ser positivt på undantaget men i dagsläget 

sorteras detta generellt sett inte ut inom verksamheterna. 

 

6. Förslag om nya bestämmelser i 5 kap. avfallsförordningen  

Förslaget innebär att detaljhandeln får anlita någon annan än 

kommunen för att samla in, transportera bort och behandla avfallet 

som uppkommer i verksamheten. Detta undantag kan ske genom 

anmälan hos kommunen för registrering om egen hantering av 

kommunalt avfall. Avdelning miljö och bygg ser positivt på förslaget. 

 

7. Förslag till nya koder gällande IAS i bilaga 3 i avfallsförordningen  

Förslaget innebär tillägg av invasiva främmande arter. Detta för att 

säkerhetsställa att avfallet behandlas på ett sådant sätt att dessa arter 

utrotas och spridning förhindras. Avdelning miljö och bygg ser 

positivt på förslaget. 

 

 

 

 

 

Luleå Miljöresurs har inget att erinra i yttrandet.  
 

 

Rebecca Eriksson 

Miljöinspektör 
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