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Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar - Remissyttrande Södertälje kommun 

Regeringen gav den 3 mars 2022 Naturvårdsverket i uppdrag att analysera om ansvaret för 
kommunalt avfall bör förändras avseende vissa enskilda avfallsströmmar. Ett urval av 
avfallsströmmar har analyserats för att undersöka om det är lämpligt att ändra ansvaret för 
dessa. 

Naturvårdsverkets analys och förslag har redovisats i en skrivelse som Södertälje kommun 
tagit del av från Miljödepartementet. Denna remiss berör Naturvårdsverkets redovisning och 
förslag. 

Naturvårdsverket föreslår att ansvaret för tre avfallsströmmar ska förändras. Dessa tre är 
följande; Avfall från detaljhandeln, använt matfett samt utgrävd jord med invasiva 
främmande arter. 

Södertälje kommun har tagit del av Avfall Sveriges utkast till remissvar och har utgått från 
detta i beredningen av detta svar. 

Avfall Sverige menar att; de förslag som Naturvårdsverket lämnar, förutom avseende 
regleringen av invasiva arter, inte är lämpliga. Att delar av förslagen dessutom inte är i linje 
med det som Naturvårdsverket hade i uppdrag att utreda eftersom de i alla delar inte innebär 
en tydlig ansvarsavgränsning. I praktiken innebär Naturvårdsverkets förslag avseende 
detaljhandeln ett frival och inte någon avreglering som innebär att kommunens ansvar 
avseende kommunalt avfall har återställts på det sätt som gällde inom ramen för den tidigare 
hushållsavfallsdefinitionen. För att fullfölja uppdraget borde Naturvårdsverket ha analyserat 
en formell avgränsning av kommunens ansvar för kommunalt avfall från detaljhandel. 

Avfall Sverige konstaterar 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 och inte något annat. Avfall Sverige är kritiska till 
Naturvårdsverkets förslag avseende avreglering av kommunens ansvar för använt matfett. 
Naturvårdsverket redogör inte för de olika konsekvenser som skulle uppstå av att reglera 
frival för avfall från detaljhandeln, där ett beredskapsansvar kvarstår på kommunerna, samt 
en hel avreglering av kommunens ansvar för använt matfett. 

Avfall Sverige rekommenderar att omfattningen av det kommunala ansvaret för invasiva 
arter ska likna det ansvar kommunerna redan har fått för bygg- och rivningsavfall från icke 
yrkesmässig verksamhet, då flödena är likartade och kommunerna redan idag har anpassat 
sig till det nya ansvaret. 

Södertälje kommun står bakom Avfall Sveriges utkast till remissvar med särskilt tyngdpunkt 
på uppmaning om tydligare avgränsning av kommunens ansvar gällande verksamheternas 
avfallsströmmar. Detta är nödvändigt för att få en rationell avfallshantering. Södertälje 
kommun anser inte att frival kommer miljö och hälsa till gagn, utan snarare att det kommer 
styras av ekonomin. 
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