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T j ä n s t e s k r i v e l s e 
2022-12-02 

Kommunstyrelsens 
näringslivs- och arbetsutskott 

Diarienr: KS-2022/00854 

Svar på remiss: Naturvårdsverkets redovisning 
Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda 
avfallsströmmar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutar 

att svara på remissen i enlighet med Vakins yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Umeå kommun har fått rubricerad remiss för yttrande till 
Miljödepartementet senast 30 december 2022. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden avstår från att yttra sig och Vakin har yttrat sig enligt 
nedan. 

Yttrande 
Enligt Avfallsförordning 3 kap 4a § som börjar gälla från och med 2023-01- 
01 ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att 
förpackningen avskiljs från innehållet. Det innebär att det inte finns lagstöd 
för en ”blandat avfall”-fraktion från detaljhandeln. Lösningar 
med komprimerande containrar blir därför inte ett alternativ för 
detaljhandeln. Vakin vill även lyfta att det är viktigt att avfall skiljs från dess 
förpackning för att kunna behandlas på det miljömässigt bästa sätt. 

Vakin konstaterar att Naturvårdsverket för argumentation på olika sätt för 
olika avfallsfraktioner. Det är inkonsekventa bedömning för vem som 
föreslås ansvara för insamling och behandling av avfallet. De 
grundläggande miljö- och hälsoskyddsprinciperna samt miljöoch 
samhällsnytta ska vara utgångspunkt när man bedömer huruvida det ska 
vara ett kommunalt ansvar. Det är ovidkommande om det finns privata 
aktörer eller om avfallet har ett värde. 

Vakin motsäger sig möjligheten för verksamheter att anmäla eget 
omhändertagande av avfall från detaljhandeln. Vakin förordar att det ska 
ingå i kommunalt avfall med kommunalt ansvar. Alternativet är att det helt 
undantas från kommunalt ansvar. Med Naturvårdsverkets förslag att 
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inför en avgränsad valfrihet enbart för livsmedel från detaljhandeln kan det 
få som följd att det blir svårt att förutse hur många verksamheter som 
kommer vilja anlita kommunen. Vi som är ansvariga för att samla in avfallet 
måste stå beredda att kunna samla in hos de verksamheter som väljer oss. 
Otydlighet i vilket regelverk som gäller har inneburit att kommunerna inte 
byggt upp ett system för insamling av allt kommunalt avfall från 
detaljhandeln. Om det blir frival så behövs ett förtydligande om frivalet ska 
avse allt kommunalt avfall eller delfraktioner. 

Vakin anser att avfallshantering av före detta livsmedel från butiker 
behöver förenklas. Krav på hantering av transportdokument kan 
ifrågasättas med tanke på att vi i vår verksamhet har regelbunden 
hämtning med digitala uppgifter om när och var vi hämtat avfallet. 
Eftersom före detta livsmedel räknats som verksamhetsavfall fram till att 
definitionen för kommunalt avfall kom i augusti 2020 och med tanke på 
denna och tidigare utredningar har kommunerna inte byggt upp ett system 
för att hantera före detta livsmedel från livsmedelsbutiker enligt ABP 
förordningen. 

Naturvårdsverket föreslår att använt matfett från restauranger och storkök 
ska undantas från kommunalt ansvar. För Vakins del sköts det redan idag 
av privata aktörer och vi anser att det kan fortsätta så. 

Vakin anser att borttransport och behandling av trädgårds- och parkavfall 
från verksamheter bör undantas från kommunalt ansvar. Vilket i vår region 
innebär att det kan fortsätta fungera som det gör idag. 

Vakin anser att borttransport och behandling av kontorspapper från 
verksamheter bör undantas från kommunalt ansvar. Vilket i vår region 
innebär att det kan fortsätta fungera som det gör idag. 

Vakin önskar ett förtydligande för var gränsen går mellan kommunernas 
och verksamheternas ansvar för grovavfall. Vi tycker att det är en viktig 
fråga att göra det enkelt att lämna föremål för återanvändning. Vakin anser 
att det är viktigt att verksamheter kan ta tillbaka tidigare sålda varor för 
återanvändning. 

Vakin instämmer i Naturvårdsverkets förslag att det kommunala ansvaret 
ska utökas med avfall från hushåll som utgörs av utgrävs jord innehållande 
IAS. Vakin önskar dock en förtydligande vägledning i hur massor med 
invasiva arter ska hanteras och från vilka anläggningsarbeten som 
jordmassorna omfattas av kommunalt ansvar. Vakin anser att 
förordningstexten bör utformas på samma sätt som bygg och rivningsavfall 
dvs som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet. 
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Beslutsunderlag 
Remissen 
Vakins yttrande 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens svar att de avstår från att yttra sig. 

Beredningsansvariga 
Tomas Jakobsson 

Beslutet ska skickas till 
m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
m.kemikalieenheten@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 
M2022/01775 och remissinstansens namn i ämnesraden. 

Margaretha Alfredsson Tomas Jakobsson 
stadsdirektör kommunsekreterare 
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