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§ 245  Ärendenummer RS 2022/1360 

Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning Ansvar 
för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar 

Beslut 
Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över 
Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar.  
Yttrande överlämnas till Miljödepartementet.  

Bakgrund 
Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets 
redovisning för kommunalt ansvar för vissa enskilda avfallsströmmar inom 
det kommunala avfallet. 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. Begreppsbytet 
har föranlett oklarheter kring vissa avfallsströmmar vilket regeringen har gett 
Naturvårdsverket i uppdrag att utreda.  
Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar ska 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. 

Yttrande 
De tre avfallsströmmar som redovisas: avfall från detaljhandeln, använt 
matfett och utgrävd jord med invasiva främmande arter är inte en del av 
Region Kalmar läns ordinarie avfall och därmed inte något avfall som 
kommunen hanterar åt regionen.   
--- 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade § 235 den 30 november 2022 
följande förslag till regionstyrelsen: 
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”Regionstyrelsen antar redovisat yttrande som sitt svar över 
Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar.  
Yttrande överlämnas till Miljödepartementet”. 
---  
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsen enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott § 235 den 30 

november 2022 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2022 
3. Missiv av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall 

för vissa enskilda avfallsströmmar 
4. Sammanfattning av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för 

kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar  
 
 
Protokollsutdrag till:  Miljödepartementet 
  hållbarhetschef 
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