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Förslag till reviderade avfallsföreskrifter för
Stockholms kommun
Svar på remiss från avfallsnämnden, Dnr 21NM3
Förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:
1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
avfallsnämnden som svar på remissen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken
och en ny avfallsförordning i kraft. Mot denna bakgrund har
avfallsnämnden tagit fram ett förslag till nya föreskrifter för
avfallshantering för Stockholms kommun
Föreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen,
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavare och innehåller
bestämmelser om godkända behållartyper, hämtningsintervall och
sorteringskrav. Ett slutligt förslag till nya föreskrifter bedöms kunna
presenteras till kommunfullmäktige för beslut under årsskiftet
2021/2022.
Förvaltningen välkomnar förslagets tydliggöranden och
förändringar. Förvaltningen efterfrågar mer information kring
avfallsfrågor så att det blir lätt för medarbetare och medborgare att
göra rätt.
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Bakgrund
Den 1 augusti 2020 trädde ett antal ändringar i 15 kap. miljöbalken
och en ny avfallsförordning i kraft. Mot denna bakgrund har en del
anpassningar gjorts i stadens föreskrifter för avfallshantering.
Förslaget innehåller även en del verksamhetsspecifika
förtydliganden och anpassningar. Avfallsnämnden har beslutat att
ställa ut ett förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering
för Stockholms kommun. Utställningen sker från den 28 juni till 8
augusti 2021. Avfallsnämnden har sänt remissen till samtliga
stadsdelsnämnder, flera fackförvaltningar och andra intressenter för
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yttrande. Efter utställningen kommer inkomna synpunkter att
bearbetas och ett slutligt förslag till föreskrifter presenteras till
avfallsnämnden under hösten. Ett slutligt förslag till nya föreskrifter
bedöms kunna presenteras till kommunfullmäktige för beslut under
årsskiftet 2021/2022.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen och behandlats i
förvaltningsgrupp och pensionärsrådet 2021-08-26.
Stadsdelsnämnden har fått anstånd till den 3 september för att
inkomma med sitt remissvar.
Ärendet
Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige.
Föreskrifterna för avfallshantering utgör ena delen av kommunens
renhållningsordning medan den andra delen utgörs av avfallsplanen.
Föreskrifterna reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunen,
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavare och innehåller
bestämmelser om godkända behållartyper, hämtningsintervall och
sorteringskrav. De innehåller även bestämmelser om prövning av
undantag från föreskrifterna.
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Redovisning av föreslagna förändringar:
 Begreppet hushållsavfall utgår i och med den nya
lagstiftningen och ersätts av kommunalt avfall.
 Kommunens ansvar för avfallshanteringen bestäms inte
längre utifrån begreppet hushållsavfall. Istället ansvarar
kommunen för att ett bredare avfallsslag blir behandlat.
 Definitionen restavfall utökas till att tydliggöra att även
eventuella avfallsslag som enligt föreskrifterna ska sorteras
ut också anses som restavfall om fraktionen har lagts i
soppåsen, och därmed inte sorterats ut.
 Förordningen (2018:1463) om producentansvar för
returpapper upphör att gälla vid utgången av år 2021 då
ansvaret för returpapper går över till kommunerna. Detta
innebär att returpapper från och med 1 januari 2022 ingår i
definitionen kommunalt avfall och således att kommunen
ansvarar för insamling och behandling av materialet.
 Begreppet nyttjanderättshavare tydliggörs genom följande
tillägg: med nyttjanderättshavare avses inte
bostadshyresgäst eller verksamhet som hyr lokal.
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Abonnemang för hämtning av 160 respektive 240 liters säck
tas bort för verksamheter.
Förutsättningarna för när avfallsnämnden kan anvisa plats
förtydligas. Avståndet till annan avlämningsplats än
fastigheten ska göras utifrån det enskilda fallet. Den tidigare
bestämmelsen om ”gångavstånd” tas bort och ersätts med
”möjlig plats inom skäligt avstånd”.
För att förenkla kommunikationen mot fastighetsinnehavare
och nyttjanderättshavare ersätter begreppet restavfall det
tidigare kärl- och säckavfall.
Förtydligande om att transport av grovavfall från enskilda
hushåll enbart omfattar sitt egna grovavfall.
Förtydligande hur hantering av döda sällskapsdjur får ske,
bland annat att de inte får läggas i behållaren för restavfall.
En ny bestämmelse införs även om att nedgrävning tillåts på
den egna fastigheten under vissa förutsättningar.
Ny reglering. Gemensam behållare för matavfall ska i det
nya förslaget till föreskrifter ansökas till avfallsnämnden.
Tillägg om att uppehåll i hämtning inte medges för en- och
två bostadshus där hämtning av restavfall sker genom
godkänd gemensamhetsanläggning.
Fett i enskilda slutna behållare från verksamheter är inte ett
kommunalt avfall enligt undantaget om tillverkning i 15 kap
3 § och tas därför bort.
En ny bestämmelse införs för att minska behovet av
dispensansökningar med hänvisning till den framskjutna
driftsättningen av Högdalens sorteringsanläggning.
Bestämmelsen omfattar flerbostadshus med abonnemang på
240 liters säck samt där insamling av restavfall sker via en
mobil- eller stationär sopsugsanläggning utan separat
nedkast för matavfallsinsamling.

Synpunkter och förslag
Skarpnäck stadsdelsförvaltning anser förtydligandet av begreppet
nyttjanderättshavare är bra då det förenklar samarbetet med
fastighetsägare och nyttjanderättshavare kring avfallsfrågan.
Tillägget till begreppet gör det tydligt att då förvaltningens
verksamheter hyr sina lokaler inte är att betrakta som
nyttjanderättshavare. De har således inte samma ansvar som
nyttjanderättshavare har.
I Bilaga A: Redovisning av föreslagna förändringar står:
”Fett i enskilda slutna behållare från verksamheter är inte ett
kommunalt avfall enligt undantaget om tillverkning i 15 kap 3 § och
tas därför bort”. Förvaltningen önskar att det tydligare framgår vad
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som räknas till fett i enskilda slutna behållare och då främst om det
omfattar fettavskiljartankar.
Vidare efterfrågar förvaltningen mer information kring
avfallsfrågan då det både bland medarbetare och medborgare finns
en vilja, men kanske inte alltid tillräcklig kunskap, att göra rätt.
Förvaltningen föreslår att detta tjänsteutlåtande överlämnas som
svar på remissen.
Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Remissbrev

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen
Björkhagsplan 6
Box 5117
121 17 Johanneshov
Växel 08-508 150 00
Fax 08-508 15 099
skarpnack@stockholm.se
stockholm.se

Jonas Ransmyr
Ekonomichef

Attesterat av
Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
Namn
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör

Datum
2021-08-19

