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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Svar på utställning av förslag till reviderade
föreskrifter för avfallshantering för Stockholms
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna
förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret
som svar på remissen om översiktsplan för Stockholm.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Ditte Westin
Avdelningschef

Sammanfattning
Avfallsnämnden beslutade den 8 juni 2017 att ett förslag till
reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun
ska ställas ut. Under utställningsperioden är det möjligt att lämna
synpunkter på förslaget.
I de föreslagna föreskrifterna har det gjorts ändringar eller
förtydliganden gällande bland annat hämtning av hushållsavfall,
plats för hämtning av avfall, anvisning av plats för hämtning,
hämtningsintervall samt hantering av avvikelser.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Stadsdelsutveckling
16304 Spånga
sandra.wetterstrand@stockholm.se
stockholm.se

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till de
föreslagna föreskrifterna, då de kan bidra till ökad sortering av
avfall samt färre transporter. Stadsdelsförvaltningen ser dock att det
behövs ytterligare förtydliganden av ansvarsfördelningen mellan
fastighetsägare och nyttjanderättshavare. I flera paragrafer läggs
ansvaret på både fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren, vilket
kan skapa förvirring av ansvarsfördelningen och olika tolkningar av
föreskrifterna. Fastighetsägarens ansvar bör framhävas. Flera
kommunala verksamheter i Spånga-Tensta stadsdelsområde har
trånga soputrymmen. Stadsdelsförvaltningen föreslår att
Stockholms stad centralt gör en gemensam inventering och
kartläggning av soprum i kommunala verksamheter såsom förskolor
och äldreboenden. Detta kan på sikt stimulera till ökad sortering av
avfall.
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Bakgrund
Avfallsnämnden beslutade den 8 juni 2017 att ett förslag till
reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun
ska ställas ut. Under utställningsperioden är det möjligt att lämna
synpunkter på förslaget.
Föreskrifterna för avfallshantering har setts över dels för att möta
nya och ändrade behov för kommunens avfallshantering, dels för att
aktualisera bestämmelserna med hänsyn till det nya kapitel 15 om
avfall i miljöbalken som trädde i kraft den 2 augusti 2016.
Föreskrifterna för avfallshantering är ett lagstadgat dokument som
styr hur hushållsavfall och liknande avfall ska hanteras i
kommunen. Föreskrifterna reglerar hur ansvaret för
avfallshanteringen är uppdelat mellan kommunen,
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare och de innehåller
bestämmelser om godkända behållartyper, hämtningsintervall och
sorteringsanvisningar. De innehåller även bestämmelser om
prövning av undantag från föreskrifterna.
Föreskrifterna utgör ena delen av kommunens renhållningsordning
och den andra delen utgörs av avfallsplanen. En ny avfallsplan för
Stockholm för perioden 2017–2020 antogs av kommunfullmäktige
den 3 april 2017.
Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter och beroende
på vilka synpunkter som inkommer kan förslaget till reviderade
föreskrifter omarbetas. Ett slutligt förslag presenteras sedan för
avfallsnämnden som beslutar om förslaget. Föreskrifterna ska
därefter antas av kommunfullmäktige innan de kan träda i kraft. Ett
slutligt förslag bedöms kunna behandlas av kommunfullmäktige i
början av 2018.
Ärendet
Stockholm Vatten och Avfall sammanfattar de föreslagna
förändringarna i föreskrifterna på sin hemsida enligt nedan:
-

-
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Ett förtydligande att hämtning av hushållsavfall endast får
utföras av den som Stockholm Vatten och Avfall anlitar för
ändamålet.
Att hämtning av avfall kan ske från en plats som
överenskommits mellan fastighetsinnehavaren och
Stockholm Vatten och Avfall. En sådan plats kan ligga
utanför den fastighet där avfallet uppkommer. Nu gällande
föreskrifter medger endast hämtning av avfall från den
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-

-

-

-

-

fastighet där avfallet uppkommer eller från en plats som
anvisats av avfallsnämnden.
Ett förtydligande av förutsättningarna för avfallsnämndens
möjlighet att anvisa plats genom att kommunen ska ha
rådighet över den plats som anvisas.
Ett förtydligande vad gäller hämtnings- och transportvägar.
Om farbar väg inte kan upprättas ska hämtning kunna ske
vid överenskommen eller anvisad plats.
Utsträckt hämtningsintervall för kärl- och säckavfall medges
för en- och två bostadshus som har köksavfallskvarn kopplat
till ledningsnätet.
Ett förtydligade av fastighetsinnehavarens ansvar vad gäller
hantering och hämtning av grovavfall från flerbostadshus.
Nya bestämmelser för hämtning av fett i sluten behållare.
Nya bestämmelser gällande Stockholm Vatten och Avfalls
hantering av avvikelser från ordinarie hämtning, som till
exempel vid felsorterat matavfall.
Undantag från föreskrifterna gällande gemensam behållare
och uppehåll i hämtning prövas av avfallsnämnden. I nu
gällande föreskrifter anges att undantag prövas av
Stockholm Vatten och Avfall.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsdelsutveckling.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning ställer sig positiv till de
föreslagna föreskrifterna. De föreslagna föreskrifterna kan bidra till
en ökad sortering av olika avfallsfraktioner samt färre transporter,
vilket är positivt ur miljösynpunkt och vilket bedöms vara i enlighet
med stadens miljömål.
Stadsdelsförvaltningen ser dock att det behövs ytterligare
förtydliganden av ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och
nyttjanderättshavare. I flera paragrafer läggs ansvaret på både
fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren, vilket kan skapa
förvirring av ansvarsfördelningen och olika tolkningar av
föreskrifterna. Fastighetsägarens ansvar bör framhävas.
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Flera kommunala verksamheter i Spånga-Tensta stadsdelsområde
har trånga och ineffektiva soputrymmen. Stadsdelsförvaltningen
äger dock inte frågan om de fysiska soprummen och utvecklingen
av dessa. Förvaltningen kan föra dialog med fastighetsägare,
byggherrar och andra aktörer i frågan. Stadsdelsförvaltningen
föreslår att Stockholms stad centralt gör en inventering och
bedömning av kvaliteten på befintliga soprum i kommunala
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verksamheter såsom förskolor, äldreboenden med flera, för att
kartlägga möjligheten till att anpassa soprummen till ökad sortering
av avfall.
Bilagor
1. Renhållningsordning för Stockholms kommun, Föreskrifter
2. Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun,
Förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för
Stockholms kommun
3. Redovisning av förändringar i förslag till reviderade
föreskrifter för avfallshantering
4. Godkända behållartyper
5. Miljöförvaltningens definition av vad som är
verksamhetsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall,
Svar på Skrivelse från Stockholm Vatten AB
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