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Kommunstyrelsens arbetsutskott
§ 120

Revidering av avfallsföreskrifter 2022 (KS21/243)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att godkänna
förslag till KFS 60:7.
___
Deltar ej i beslut
Hanna Svensson (S), Fredrik Ohls (L), Jimmy Fors (SD) och Desirée Björk (Ö) deltar inte i
beslutet.

Sammanfattning
För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter för
hantering av avfall inom kommunen.
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny
Avfallsförordning, SFS 2020:614, i kraft. Ändringarna handlar bland annat om att definitionen
för kommunalt avfall ersätter hushållsavfallsdefinitionen samt att det kommunala ansvaret
enligt 15 kap. 20 § revideras.
15 kap. 20 § miljöbalken: Kommunens avfallsansvar bestäms från 1 augusti inte längre
utifrån begreppet hushållsavfall. Istället ansvarar kommunen för att följande avfall inom
kommunen blir behandlat:
- kommunalt avfall, avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar,
som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter, om anläggningen endast används
för a) hushållsspillvatten, eller b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar
hushållsspillvatten, latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och bygg- och
rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.
Returpapper kommer från årsskiftet hanteras som kommunalt avfall istället för att som
tidigare legat under producentansvaret. Anpassningar till detta har därför behövts göras i
föreskrifterna.
Begreppet privat utförare har bytts ut mot ”kommunens entreprenör” för att inte skapa
förvirring när en aktör kan köpa in en tjänst från fria marknaden eller inte. Tex gäller privat
utförare för insamling av farligt avfall från verksamheter, men det är tex bara en av
kommunens godkända entreprenörer som får användas för att hämta returpapper från en
bostadsrättsförening.
I §32 görs ett förtydligande om kravet på fettavskiljare i verksamheter som släpper ut fett i
avloppsvattennätet.
Paragraferna §37 -43 är reviderade med avseende på att Miljönämnden inte längre kräver
en ansökan eller anmälan för förlängt hämtningsintervall, delat sopkärl eller uppehåll i
hämtningen. Sådana abonnemangsändringar kommer hanteras av kundservice.
Däremot kommer eget omhändertagande, som tex matavfallskompost, fortfarande behöva
anmälas. Om någon hantering missköts kan inget tillstånd dras tillbaka, men med stöd av
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§33 kan avfallsansvarig nämnd ändra abonnemangsvillkor.
Därutöver är en del förändringar av mer redaktionell art gjorda. Text som ändrats är
rödfärgad.

Beslutsunderlag


Förslag till förändringar i avfallsföreskrifterna 2022

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad.
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