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McDonald’s yttrande över remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall 

för vissa enskilda avfallsströmmar; dnr M2022/01775 

McDonald’s i Sverige är Sveriges största restaurangkedja med cirka 200 restauranger runt om i 

landet.   

Sammanfattande synpunkter 

Det är positivt att använt matfett undantas från det kommunala ansvaret, det finns ett mycket väl 

fungerande system idag som har byggts upp under lång tid i Sverige. Ett system som säkerställer att 

använd frityrolja samlas in i hela landet och används till produktion av biodiesel. Med ett kommunalt 

ansvar så kommer det fungerande systemet att försvinna med betydande miljöförsämringar som 

följd. Även hanteringen av fett i fettavskiljare bör undantas från det kommunala ansvaret då det 

finns betydande förbättringar att göra i den här hanteringen.  

Bättre än att göra undantag från enskilda avfallsströmmar så bör Frival införas för de restauranger 

som så önskar, för att kunna dra nytta av innovationsmöjligheter och utveckling över 

kommungränser. Frågan har utretts, det finns färdiga förslag och det fungerar väl i andra nordiska 

länder. Hanteringen av UCO (used cooking oil) har fungerat i decennier utan kommunalt ansvar och 

idag återvinns frityrolja till bland annat biodiesel och är ett viktigt bidrag till framtidens behov av 

fossilfria transporter. Det finns fler avfallsslag som dra nytta av liknande hantering som kan skalas 

upp nationellt men med dagens lagstiftning är det inte möjligt att göra de nödvändiga 

investeringarna. Matavfall är ett exempel där dagens monopol leder till att restauranger får sitt 

matavfall hämtat med samma tidsintervall som hushåll vilket leder till att restauranger överväger att 

bygga kylrum för att förvara matavfall – det är inte hållbar utveckling. Även med Frival så bör den 

kommunala tillsynen av avfallshantering fortsätta. 

Alla är överens om att det redan idag krävs fler (och bättre) cirkulära lösningar för restmaterial som 

uppstår i olika verksamheter. För att det ska bli verklighet krävs det investeringar, innovationer och 

samarbete mellan olika företag. För att kunna göra de nödvändiga investeringarna så behöver det 

finns en tydlig ansvarsfördelning där verksamheter äger rätten till de material som uppstår i den egna 

verksamheten. Det skulle också vara en avlastning för många kommuner som har ett betydande 

arbete att göra med att utveckla hushållens avfallshantering.  

Det finns betydande miljövinster i att kunna utveckla återvinningssystem över kommungränser och 

för vissa materialströmmar även nationella system. Ett par exempel som finns redan idag är 

hanteringen av använd frityrolja, och Returpacks återvinning av dryckesförpackningar. Två system för 

skilda material där hanteringen blir både mer miljöeffektiv och kostnadseffektiv genom ett nationellt 

system. Med en ansvarsfördelning som är i linje med de utredningar som gjorts avseende frivalet så 

blir det möjligt att utveckla bättre cirkulära system för fler restmaterial, vilket är exakt det som krävs 

– både idag och i framtiden. Det måste vara självklarhet när vi diskuterar en cirkulär ekonomi, att en 

engagerad verksamhet ska kunna äga sitt avfall, ta ett ansvar för sina materialflöden samt kunna 

utveckla nödvändiga, innovativa förbättringar av hanteringen.  

Stockholm den 29 december 2022 

Henrik Nerell miljöchef McDonald’s i Sverige  


