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Yttrande angående Naturvårdsverkets 
redovisning Ansvar för kommunalt avfall för 
vissa enskilda avfallsströmmar 
Sammanfattning 
 Energimyndigheten tillstyrker att det kommunala ansvaret kvarstår för 

matavfall från restauranger och storkök och fett från fettavskiljare. 
 Energimyndigheten tillstyrker även förslaget att undanta använt matfett från 

restauranger och storkök från det kommunala ansvaret. 
 För övriga förslag lämnas inga synpunkter. 

 

Energimyndighetens ställningstagande 
Energimyndigheten tillstyrker att det kommunala ansvaret kvarstår för matavfall 
från restauranger och storkök och fett från fettavskiljare. Energimyndigheten 
konstaterar att dessa avfallstyper är viktiga vid energiutvinning genom 
produktion av biogas. Energimyndigheten gör bedömningen att det kommunala 
ansvaret säkerställer att dessa avfallsströmmar samlas in och behandlas på ett 
ändamålsenligt och säkert sätt för att kunna användas som substrat. 

Energimyndigheten tillstyrker även förslaget att undanta använt matfett från 
restauranger och storkök från det kommunala ansvaret. Energimyndigheten 
konstaterar att fettet kan materialåtervinnas eller användas för produktion av 
biobränsle. Energimyndigheten gör bedömningen att separat insamling av använt 
matfett för material- eller energiåtervinning kan göras av andra än kommunala 
aktörer eftersom fettet är en koncentrerad och väl avgränsad avfallsström, fett 
kan lagras en längre tid, det finns effektivitetsvinster om en aktör verkar över 
större områden (regionalt eller nationellt) och det finns ofta en tydlig kund för 
avfallet. 

Energimyndigheten tar inte ställning för de förslag som lämnas för övriga 
avfallsströmmar eftersom dessa bedöms ha en begränsad påverkan på 
energisystemet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Robert Andrén. Vid den 
slutliga handläggningen har därutöver deltagit avdelningscheferna Caroline 
Asserup, Lena Callermo, Gustav Ebenå, Rémy Kolessar och Tf Fredrick 
Andersson, chefsjuristen Rikard Janson samt enhetschefen Åsa Forsum. 
Föredragande har varit handläggaren Kalle Svensson. 

 

 

Robert Andrén 

  Kalle Svensson 
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