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Behandlat av Datum Ärende 

1 Kommunstyrelsen 2023-01-16 3/23 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande som Skövde kommuns svar på 
remiss (M2020/01775) gällande Naturvårdsverket redovisning av ansvar för kommunalt avfall 
för vissa enskilda avfallsströmmar. 

Sammanfattning 

Skövde kommun har av Miljödepartementet mottagit remiss: Naturvårdsverket redovisning av 
ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar (M2020/01775). 

Till följd av kommunernas utökade ansvar för avfall, augusti 2020 då begreppet hushållsavfall 
ersattes med kommunala avfall har Naturvårdsverket lämnat förslag till författningsändringar 
i miljöbalken och avfallsförordningen bland annat rörande avfall från detaljhandeln, använt 
matfett och utgrävd jord med invasiva främmande arter. När det gäller de övriga undersökta 
avfallsströmmarna föreslår Naturvårdsverket förändrat ansvar vad det gäller matavfall så att 
det inte ingår i det kommunala insamlingsansvaret. Vidare föreslås ett utökat uppdrag för 
kommunen vad gäller jord från invasiva arter och ett frivalsystem för detaljhandeln. Det 
innebär att det kommunala ansvaret kvarstår för matavfall från restauranger och storkök, fett 
från fettavskiljare, trädgårds- och parkavfall från samtliga aktörer i samhället, grovavfall samt 
kommunalt avfall från sjukhus och andra vårdinrättningar. 

Naturvårdsverket har genomfört en konsekvensanalys av de författningsförslag som lämnas i 
skrivelsen. Många aktörer berörs av de förändringar som föreslås. Samtidigt bedömer 
Naturvårdsverket att även nollalternativet, det vill säga om inga förändringar genomförs, får 
stora konsekvenser. De bedömer att detta i första hand gäller hantering av avfall från 
detaljhandeln och använt matfett från restauranger och liknande verksamheter. Kommunen 
bedömer att påverkan av nollalternativet är betydligt större än så. 



Skövde kommun i samråd med kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har tagit 
fram ett remissvar. Yttrandet bifogas i beslutet. 

Skövde kommuns yttrande 

1. Avseende avfall från detaljhandeln: Kommunen avstyrker Naturvårdsverkets förslag 
och yrkar på att avfall från detaljhandeln undantas från kommunernas behandlings- 
och insamlingsansvar i enlighet med Avfall Sveriges förslag i skrivelse M2021/00950. 

2. Avseende fett från restauranger och storkök: Kommunen avstyrker Naturvårdsverkets 
förslag i den del som avser fett från fettavskiljare och yrkar på att: 

a) Naturvårdsverkets förslag till författningstext ändras så att begreppet 
”använt matfett” byts ut till ”fett från yrkesmässig beredning av livsmedel”. 
På så sätt omfattas både använt matfett (även benämnt spillfett) och fett från 
fettavskiljare av regleringen. 

b) En justering i lagstiftning som möjliggör en reglering av fettavskiljare i 
de lokala föreskrifterna (ABVA) för vad som får släppas på 
ledningsnätet. 

3. Angående trädgårds- och parkavfall som uppstår i yrkesmässig verksamhet: 
Kommunen avstyrker Naturvårdsverkets förslag om utebliven förändring och yrkar på 
att: 

a) Gränsdragningen i miljöbalkens 15 kap 20§ för park- och trädgårdsavfall 
likställas med avfall från övrig fastighetsskötsel, dvs att endast 
trädgårdsavfall som uppkommit i icke yrkesmässig verksamhet bör ingå i det 
kommunala ansvaret för behandling och insamling. 

b) Separat avfallskoder införs för trädgårdsavfall som uppstår i hushåll (i 
trädgårdar), för parkavfall som uppstår i kommunalt park- och 
gatuunderhåll och för parkavfall som uppstår hos fastighetsskötare, 
vid kyrkogårdsskötsel och i annan verksamhet. 

4. Avseende avfall med invasiva främmande arter: 

a) Kommunen avstyrker Naturvårdsverkets förslag att det kommunala ansvaret 
bör utökas med jordmassor som innehåller invasiva arter. Nuvarande 
reglering kommunalt ansvar för kring icke-yrkesmässigt bygg- och 
rivningsavfall bedöms vara tillräckligt. 

b) Kommunen tillstyrker Naturvårdsverkets förslag rörande införande av 
separat avfallskod för växtmaterial och jordmassor som innehåller 
invasiva arter. 

5. Avseende statistikinsamling för avfall utan kommunalt insamlingsansvar: Kommunen 
anser att statistik för kommunalt avfall som enligt ovan undantas från kommunalt 
insamlingsansvar bäst hanteras genom att avfallsinnehavarna rapporterar de aktuella 
mängderna direkt till Naturvårdsverket. 

Därutöver efterfrågar kommunen en ökad tydlighet i gränsdragningen vad gäller ansvar för 
insamling och behandling, avfallskoder och statistikinsamling för avfall som uppstår i 
kommunens skattefinansierade verksamhet, till exempel park- och gatuverksamheten (vilken 
utförs i enlighet med ”lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 



skyltning”), avfall som uppstår i kommunala behandlingsanläggningar (till exempel 
avloppsreningsverk, biogas- och avfallsförbränningsanläggningar) samt övrigt kommunalt 
avfall som vanligen hanteras i separat helt taxefinansierad organisation. I Skövde hanteras den 
senare i ett kommunalförbund där Skövde kommun är en av 13 medlemskommuner. I 
kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborgs förbundsordning framgår att 
kommunalförbundet har ansvar för det kommunala ansvaret som regleras i Miljöbalken 15 
kap 20-22§§. Detta gör det i Skövdes fall extra viktigt att gränsdragningen mellan olika 
kommunala verksamheter är tydlig. Samma tydlighet efterfrågas även i kommande 
ersättningsutbetalningar för insamling av förpackningar och nedskräpningsavgifter utifrån att 
det är olika kommunala organisationer som ansvarar för verksamheten. 

Bakgrund 

Skövde kommun har av Miljödepartementet mottagit ”Remiss av Naturvårdsverkets 
redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar” 
(M2022/01775). 

Yttrandet har tagits fram i samråd med kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg, 
som är den kommunala organisation som har det kommunala renhållningsansvaret i Skövde 
kommun. 

Handlingar 

Svar på Remiss av Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa 
enskilda avfallsströmmar (BSB) 
Bilaga Bakgrund och Motivering.pdf 
Tjänsteskrivelse Svar på remiss.pdf 
Ansvar för kommunalt avfall NV-02572-22.pdf 

Skickas till 

Sektor samhällsbyggnad 
m.remissvar@regeringskansliet.se 
m.kemikalieenheten@regeringskanliet.se 
charlotta.broman@regeringskanliet.se 
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