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Datum 

Adress 
August Palms Plats 1 

Yttrande 

Diarienummer Till 
STK-2022-1240 Miljödepartementet 

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets redovisning Ansvar 
för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 
M2022/01775 

Sammanfattning 
Malmö stad anser att det är positivt att det sker ytterligare förtydliganden om 
gränsdragningar kring ansvarsfrågan för avfallsströmmarna. Malmö stad anser det särskilt 
viktigt att regelverk tas fram för att hitta lösningar på att hantera problemen med 
utbredningen av invasiva arter. Malmö stad ser dock vissa risker med frivalet och vad det kan 
få för konsekvenser för handläggning och tillsyn. 

Yttrande 
Malmö stad anser att det är positivt att det sker ytterligare förtydliganden om 
gränsdragningar kring ansvarsfrågan för avfallsströmmarna. I yttrandet i ärendet STK-2021- 
917 Remiss från Miljödepartementet - Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)så 
framförde Malmö stad att det i den utredningen inte fanns något som visar på att frival 
kommer bidra till utvecklingen av nya insamlingslösningar eller kunna driva utveckling och 
innovation som bidrar till tydliga systemförändringar. Malmö stad kvarstår i sin ståndpunkt. 

Malmö stad ser risker med den korta handläggningstiden för anmälan om att nyttja frivalet 
och för återgång till kommunal hantering. Malmö stad föreslår att handläggningstiden bör 
förlängas för att minimera risken för att enskilda avfallsproducenters valfrihet leder till en 
oacceptabel ekonomisk belastning för hela avfallskollektivet. Malmö stad ser även en risk för 
att det blir betydligt svårare och mer tidskrävande att bevaka och utöva tillsyn på de nya 
avfallsströmmarna, inte minst då det inte finns någon skyldighet att i förväg informera om 
det sker ett byte av avfallstransportör efter att frivalet nyttjats. 

Malmö stad är positiv till att det bedrivs ett arbete att hitta lösningar på att hantera 
problemen med utbredningen av invasiva arter. Vidare är staden även positiv till att det 
införs en anmälningsplikt för återvinning av avfall som innehåller invasiva arter och att 
avfallet måste klassas. Malmö stad anser vidare att ansvaret för denna fråga bör ligga på 
kommunen då en icke fungerande hantering kan få stora konsekvenser. 
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§ 149 

STK-2022-
1240 

Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets 
redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar 
 
 

Sammanfattning 
Miljödepartementet har översänt Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt 
avfall för vissa enskilda avfallsströmmar för yttrande. Naturvårdsverket föreslår att ansvaret 
för tre avfallsströmmar ska förändras. Ärendet har remitterats till miljönämnden och 
tekniska nämnden som inkommit med yttranden. Stadskontoret instämmer i yttrandena om 
att det är positivt att det sker ytterligare förtydliganden om gränsdragningar kring 
ansvarsfrågan för avfallsströmmarna. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsens 
arbetsutskott att godkänna förslag till yttrande. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till yttrande och skickar 
yttrandet till Miljödepartementet. 

Beslutet skickas till  
Naturvårdsverket 
Stadskontoret, omvärld- och näringsliv 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 

Beslutsunderlag 
• G-Tjänsteskrivelse KSAU221219 Remiss från Miljödepartementet - 

Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar 

• Förslag till yttrande 
• Tekniska nämnden 221130 § 283 
• Remissvar från tekniska nämnden 
• Miljönämnden beslut 221115 § 201 
• Remissvar från miljönämnden 
• Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets redovisning - Ansvar 

för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 
• Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 

enskilda avfallsströmmar 
• Följebrev Remiss från Miljödepartementet - Naturvårdsverkets redovisning - 

Ansvar för kommunalt avfa 
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