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Bilaga 1 

Sundsvalls kommuns svar på remissen av 
naturvårdsverkets skrivelse Ansvar för kommunalt 
avfall avseende vissa enskilda avfallsströmmar 

Sundsvalls kommun vill framföra följande synpunkter angående 
naturvårdsverkets förslag till förändringar avseende vissa avfallsströmmar: 

Detaljhandel 

Sammanfattningsvis önskar både detaljhandeln och Sveriges kommuner att 
detaljhandeln i möjligaste mån kan få välja avfallsomhändertagare, så som 
varit fallet innan begreppet kommunalt avfall infördes i lagstiftningen. Sedan 
finns det vissa fall där frågan av praktiska (t.ex. utrymmesbrist för 
samlokaliserade verksamheter) eller av marknadsmässiga skäl (t.ex. avsaknad 
av privata aktörer) måste lösas på annat vis. 

Sundsvalls kommun anser att för att regelverket ska bli så tydligt som möjligt 
är det viktigt att ansvar och fritt val följs åt. Antingen har detaljhandeln ansvar 
för denna avfallsström och i och med detta både ansvar och möjlighet att välja 
avfallsomhändertagare eller så har kommunen ansvar och då ska det inte vara 
valbart att kommunen tar hand om avfallet, varken för kommunen eller 
detaljhandeln. 

Sundsvalls kommun anser därför inte att naturvårdsverkets förslag att ge 
kommunerna ett ansvar för allt avfall från detaljhandeln, samtidigt som 
detaljhandeln får möjligheten att välja avfallsomhändertagare fritt, är lämpligt. 
Att generellt ge kommunerna ansvar för denna avfallsström skulle leda till att 
kommunerna måste bygga upp en större organisation och/eller ligga med 
överkapacitet för att kunna ta detta ansvar om det skulle behövas. Behovet 
finns inte heller i de flesta kommuner. Det skickar också otydliga signaler till 
detaljhandeln kring vem som egentligen ska lösa verksamhetens 
avfallshantering. Sundsvalls kommun kan dock inte se något problem för den 
kommun som vill erbjuda dessa tjänster, där det inte finns några privata 
aktörer, att göra det utan att för den skull ansvaret ligger på kommunen. 

När det gäller samlokaliserad verksamhet, dvs. där kommunen ändå måste 
hämta avfall från annan verksamhet och problemen snarare är praktiska 
(avsaknad av tillräckligt med plats för flera soprum) så anser Sundsvalls 
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kommun att kommunen bör ha kvar ansvaret och att sådan detaljhandel 
därmed inte ska kunna välja avfallsomhändertagare fritt. Dessa verksamheter 
är till sin natur relativt små och samhällsnyttan med att inte bygga upp flera 
organisationer för hämtning av avfall från samma plats, om det ens är 
praktiskt genomförbart, överväger nyttan av att även dessa ska få en utökad 
valfrihet. 

Använt fett och invasiva arter 

Sundsvalls kommun håller med om naturvårdsverkets förslag gällande 
ansvaret för använt fett och har inga invändningar kring förslagen om 
utgrävdjord med invasiva främmande arter från hushåll. 

Insamling av data 

Sundsvalls kommun vill trycka på att kommunerna inte ska behöva samla in 
data även för avfallsströmmar som kommunerna inte hanterar, det måste 
kunna lösas på andra vis. 

…………………………………. 
Bodil Hansson 
Kommunstyrelsens ordförande 
Sundsvalls kommun 
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