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Förslag till remissyttrande gällande Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 

avfallsströmmar, Miljödepartementet M2022/01775 

 

Bakgrund 

Orsa kommun har erhållit remiss från Regeringskansliet gällande Naturvårdsverkets redovisning 

Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar och har begärt yttrande från Orsa 

vatten och avfall AB avseende förslag till kommunens remissyttrande. På uppdrag av Orsa vatten 

och avfall AB lämnar Nodava följande synpunkter. 

 

Förslag till Yttrande 

Orsa kommun avstyrker Naturvårdsverkets nu preciserade förslag till förändrad reglering av 

kommunalt avfall från detaljhandel, matfett från restauranger och storkök samt avfall med invasiva 

främmande arter. 

Orsa kommun instämmer i Avfall Sveriges ståndpunkt om att det kommunala ansvaret för 

trädgårds- och parkavfall som uppstår i yrkesmässig verksamhet bör kunna avregleras. 

 

Förslag till Detaljerade synpunkter kring specificerade kapitel i Naturvårdsverkets 

redovisning 

5.1 Detaljhandeln 

Orsa kommun vänder sig emot Naturvårdsverkets förslag om frival för detaljhandel då det, som 

även Avfall Sverige konstaterar, inte innebär en tydlig ansvarsavgränsning för avfallet. 

Kommunen delar Avfall Sveriges synpunkt om att det är miljö- och hälsoskyddsaspekterna och 

den samlade miljö- och samhällsnyttan med avfallshanteringen som ska vara rådande för när 

kommunalt ansvar för kommunalt avfall ska gälla. 

Kommunen ställer sig bakom det förslag till strikt ansvarsavgränsning som Avfall Sverige har 

framfört, d.v.s. en avreglering avseende kommunalt ansvar när avfallet till övervägande del härrör 

från detaljhandel. Alternativ till detta är att dispenser tillämpas i det enskilda fallet. 

Kommunen framför, som i tidigare remissyttrande M2021/00950, att frival framför allt innebär en 

ekonomisk fördel för större aktörer som kan förhandla fram rikstäckande avtal, och att det därmed 
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missgynnar det kommunala taxekollektivet ekonomiskt när det tappar abonnentunderlag och 

avfallsmängder. Kommunen framför även fortsatt att det ej är motiverbart med ett system som 

förutsätter att kommunerna ska vara ”back up” och garant för bibehållen samhällsservice då 

verksamhetsutövare vill lämna frivalet. 

5.4 Använt matfett från restauranger och storkök 

Orsa kommun vänder sig, likt Avfall Sverige, emot Naturvårdsverkets förslag om att avreglera 

ansvaret för matfett. 

Förslaget innebär visserligen en tydlig avgränsning av ansvaret, men konstaterar att förslaget 

främst innebär att bejaka ekonomiska marknadsintressen i större kommuner och hos 

restaurangkedjor. 

Faktum är att det inte finns en tydlig drivkraft hos den privata marknaden att etablera insamling av 

matfett överallt i mindre kommuner och glesbygd eftersom kommunen har sett sig tvungen att 

etablera gratis insamling av matfett på kommunens återvinningscentral för att stävja 

nedskräpningen med frityroljedunkar från verksamheter på Förpackningsinsamlingens publika 

återvinningsstationer. 

Det finns inga miljöskäl att lyfta bort ansvaret från kommunerna eftersom bland annat Orsa 

kommuns insamling innebär materialåtervinning av fettet, d.v.s. sådan hantering som bland annat 

har framförts som motiv till behovet av en avreglering. Det finns dock en samhälls- och miljönytta 

med att insamlingen från hushåll och verksamheter kan samordnas av kommunerna. 

5.9 Avfall med invasiva främmande arter 

Orsa kommun anser, likt Naturvårdsverket, att urgrävd jord med invasiva arter bör kunna 

klassificeras som ett bygg- och rivningsavfall enligt Avfallsförordning, bilaga 3, kapitel 17, men 

anser likt Avfall Sverige, att hanteringen därmed bör följa den ansvarsavgränsning som följer av 

det övriga kommunala ansvaret för bygg- och rivningsavfall. Eftersom urgrävning av jord väl 

uppfyller definitionen av markbyggnad så behövs ingen extra reglering, det räcker att vägleda 

kring detta. Om särskild reglering trots detta är önskvärd så ställer sig kommunen bakom Avfall 

Sveriges förslagsskrivning om urgrävd ”jord”..//.. ”som inte” har ”producerats i en yrkesmässig 

verksamhet”. 

 

 

_______________________   ________________________ 

Marilou Hamilton Levin   Göran Brorsson 

VD, Nodava AB   Avfallsstrateg, Nodava AB 
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