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Bilaga 2

Dnr: 15NM4

Avfallsnämnden

Redovisning av förändringar i förslag till reviderade föreskrifter för
avfallshantering
Paragrafer i nuvarande föreskrifter Kfs 2014:04 som har tagits bort
I nuvarande föreskrifter

Paragrafen avser

Skäl för borttagning

1§

Inledande bestämmelser

2§

Avfallsinnehavarens ansvar
för att hantera sitt avfall
Tillämpningsanvisningar till
föreskrifter
Avfall med producentansvar

Endast hänvisning till
annan lagstiftning
Regleras i annan
lagstiftning
Ej aktuellt

5§
8§
9§

10 §
12 §
33 §
45 §
52 §
54 §

Skyldighet att redovisa
uppgifter om förpackningar
till renhållaren
Ansvarig gentemot
kommunen
Tillhandahållande av
hushållsavfall
Matavfallsinsamling
Förslutning av
latrinbehållare
Hanteringsbestämmelser för
gödsel
Kommunens möjlighet att
bedriva forskning och
utveckling

Regleras i annan
lagstiftning
Ej aktuellt

Hanteras i övriga paragrafer
i föreskrifterna
Hanteras i ny 11 §
Endast information
Hanteras i avfallstaxan
Ej aktuellt
Ej aktuellt

Juridiska förändringar
Paragrafen avser
Hantering av
ansökningsärenden

I nuvarande
föreskrifter
53 §, 60 §, 61 §

I förslag till reviderade föreskrifter
58 §, 63 §, 65 §

1 (5)

2 (5)

avseende undantag från
föreskrifterna

För gemensam behållare och uppehåll
i hämtning föreslås att ärenden prövas
av avfallsnämnden. I nuvarande
föreskrifter hanteras undantagen av
Stockholm Vatten Avfall AB.

Förtydligande, tillägg och större redaktionella förändringar
Paragrafen avser
Definitioner av termer
och begrepp
Utförare av insamling
transport, återvinning
och bortskaffande av
hushållsavfall
Skyldighet att
överlämna
hushållsavfall

I nuvarande
föreskrifter
1 §, bilaga 1
6§

11 §

Sortering av avfall

13 §

Hämtnings- och
transportvägar

18 §

Hämtställe

19 §

Utformning och
anordnande av
hämtställe
Rengöring, tillsyn och
underhåll
Ägande och ansvar för
behållare
Ägande och ansvar för
utrustning och
utrymmen
Anläggande av
behållare och utrustning

20 §

Grovavfall

36 §

26 §, 28 §
27 §
27 §

29 §

I förslag till reviderade föreskrifter
2 § Nya definitioner i 2c, 2e, 2f, 4, 5
och bilaga 1
3 § Att avfall endast får hanteras av de
entreprenörer som renhållaren anlitar
för uppdraget
11 § Förtydligande om var hämtning
kan ske, samt att hämtningsintervall
och behållare ska motsvara behovet av
borttransport från fastigheten
9 §, 10 § Sorteringskraven avser nu
allt hushållsavfall
25 § Tillägg om farbar väg inte kan
upprättas. Hämtning sker då vid
överenskommen eller anvisad plats.
23 §, 24 § Tillägg om överenskommen
plats för hämtning. Vid anvisning av
plats ska kommunen även ha rådighet
över den plats som anvisas.
14 §, 15 §

16 § Sammanslagning av tidigare
paragrafer
13 §, Bilaga 2 Ansvaret omfattar även
ägande
14 §, Bilaga 2 Ansvaret omfattar även
ägande
15 §, Tillägg om att hämtning ska
kunna ske med de fordon som används
inom kommun. Tillägg om
säkerhetsanordningar och barnsäkerhet
33 § Tillägg om att hämtning ska
tillhandahållas för boende i

3 (5)

Uppehåll i hämtning

61 §

flerbostadshus. Hämtning ska ske
minst två gånger per år.
65 § Förtydligande och tillägg av
kundkategorier

Nya paragrafer
Paragrafen avser
Bemyndigande om
framtagande av kommunala
föreskrifter om
avfallshantering i
Stockholms kommun
Avfallsnämndens
informationsansvar för
avfall med producentansvar
Utsträckt hämtningsintervall
för kärl- och säckavfall vid
utsortering av matavfall i
köksavfallskvarn
Stickprovskontroller vid
matavfallsinsamling
Trädgårdsavfall. Avser
hantering av utsorterat
trädgårdsavfall
Fett, frityrolja och liknande.
Avser hämtning i slutna
behållare
Avvikelser från ordinarie
hämtning. Avser
extraordinära händelser,
fastfruset avfall och
hantering av abonnemang
som inte stämmer överens
med rådande förhållanden
Särskilt om hushållsavfall
från verksamheter
Behov om avfallshämtning
från hamn
Möjlighet för en- och två
bostadshus att dela
behållare för matavfall och
trädgårdsavfall

I nuvarande föreskrifter

I förslag till reviderade
föreskrifter
1§

5§

28 §

31 §
35 §

50 §, 51 §

52 §, 53 §, 54 §

55 §
57 §
64 §

4 (5)

Mindre redaktionella textförändringar, tillägg och ändrade paragrafnummer
Paragrafen avser

I nuvarande föreskrifter

Tillsyn över kommunens
avfallshantering
Verksamhetsansvar för
kommunens
avfallshantering
Uttag av avgift för den
avfallshantering som utförs
genom kommunens försorg
Skyldighet att betala avgift
enligt fastställd avfallstaxa
Informationsansvar
gentemot boende och
verksamma i en fastighet
Ändrade förhållanden i en
fastighets avfallshantering
Hämtningsområde
Placering av kärl
Avlämning av avfall i avsett
utrymme/behållare

3§

I förslag till reviderade
föreskrifter
4§

4§

3§

7§

6§

14 §

6§

15 §

7 § Bestämmelsen riktar sig
även mot nyttjanderättshavare
8§

Tillträde till hämtställe

22 §

Dragväg
Godkända behållartyper och
utrustning
Emballering av avfall
Fyllnadsgrad och
dragavstånd

23 §
24 §, bilaga 2

Hämtningsintervall för kärloch säckavfall
Hämtningsintervall för
matavfall
Matavfall som mals i
köksavfallskvarn
Grovavfall från enskilda
hushåll
Farligt avfall
Konsumentelavfall och
batterier
Läkemedelsavfall

32 §

19 §
20 § Tillägg att behållare
bör vara fri från is och snö
vid hämtning
27 §

34 §

30 §

35 §

32 §

37 §

34 §

38 §
39 §, 40 §

36 §, 37 §
38 §, 39 §, 40 §

41 §, 42 §

41 §, 42 § Förtydligande
om smittförande avfall.

16 §
17 §
19 §
21 §, 25 §

30 §
31 §

22 §
21 §
18 § Tillägg att glödande
avfall inte får lämnas till
kommunen
17 § Tillägg att ändringar
ska meddelas renhållaren
26 §
12 §, bilaga 2

5 (5)

Latrin
Hämtning av latrin
Tömningsintervall för
fettavskiljare

44 §
46 §
49 § b

Döda sällskapsdjur
Uppgiftsskyldighet
Kompostering och eldning
av trädgårdsavfall
Kompostering av matavfall
Kompostering av latrin
Förutsättningar för eget
omhändertagande

50 §
51 §
56 §
57 §
58 §
55 §, 59 §

Förtydligande om
cytostatika och cytotoxiska
läkemedel
45 §
46 §
49 § a Förtydligande att
utökat hämtningsintervall
avser var sjätte eller var
åttonde vecka för
fettavskiljare vid särskild
överenskommelse
44 §
56 §
60 § Utökad hänvisning till
annan lagstiftning
61 §
62 §
59 §, 66 §

Ändring av hämtningsintervall

Kärl- och säckavfall
Flerbostadshus och
verksamheter med
maskinella system
Avbokning av hämtning av
kärl-och säckavfall från enoch tvåbostadshus
Matavfall
Flerbostadshus och
verksamheter

Pumpbart matavfall

I nuvarande föreskrifter

I förslag till reviderade
föreskrifter

32 § d Varannan vecka

27 § e Hämtning tillåts
även en gång var fjärde
vecka i sluten storbehållare
29 § Utökat till hämtning
minst en gång var sjätte
vecka

32 § a Hämtning var fjärde
vecka

34 § b
Hämtning minst en gång
per vecka

34 § c
Hämtning enligt särskild
överenskommelse

30 § d
Utökat hämtningsintervall
för maskinella system till
minst en gång varannan
vecka
30 § e
Hämtningsintervall minst
en gång var fjärde vecka
eller enligt
överenskommelse

