2019-06-03

Dnr: 18NM6

Avfallsnämnden

Revidering av föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Avfallsnämnden föreslås besluta
att

anta förslaget till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms
kommun.

att

föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderade föreskrifter för
avfallshantering för Stockholms kommun.

Fredrik Alfredsson
Förvaltningschef
Sammanfattning
I samband med Avfallsnämndens godkännande av rapporten ”Obligatorium för utsortering
av matavfall” vid sammanträdet den 7 juni 2018 fick Avfallsförvaltningen i uppdrag att ta
fram reviderade föreskrifter för avfallshantering med syfte att införa obligatorisk
matavfallsinsamling.
Ett förslag till reviderade föreskrifter ställdes ut mellan den 1 - 30 april 2019.
Förslaget innehöll två nya paragrafer, dels att matafallsinsamling är obligatoriskt samt att
det finns möjligheter att ansöka om dispens från obligatoriet om särskilda skäl finns.
12 yttranden har inkommit under utställningsperioden. Flertalet av dessa är positiva till
förändringen då det ligger i linje med stadens mål. Däremot lyfts frågan om hur ett
utsorteringskrav ska hanteras med hänvisning till de begränsningar gällande utrymme,
utformning och tillgänglighet som finns stora delar av det befintliga fastighetsbeståndet.
Sammantaget bedömer Avfallsförvaltningen att inkommna yttranden inte föranleder skäl
till ändringar i hur obligatoriet ska utformas, däremot ser Avfallsförvaltningen och
Miljöförvaltningen ett behov att komplettera utsorteringskravet i 34 § med ett tillägg att
matavfallet ska lämnas till renhållarens insamlingssystem för matavfall.
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Bakgrund
Enligt miljöbalken 15 kap. 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning.
Renhållningsordningen ska innehålla föreskrifter om avfallshantering och en avfallsplan
och ska antas av kommunfullmäktige. Föreskrifterna reglerar hur hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall ska hanteras inom kommunen.
I samband med Avfallsnämndens godkännande av rapporten ”Obligatorium för utsortering
av matavfall” vid sammanträdet den 7 juni 2018 fick Avfallsförvaltningen i uppdrag att ta
fram reviderade föreskrifter för avfallshantering med syfte att införa obligatorisk
matavfallsinsamling.
Framtagande
Förslaget till dessa reviderade föreskrifter är framtagna av Avfallsförvaltningen i samråd
med Stockholm Vatten och Avfall och Miljöförvaltningen.
Ärendet
Förslaget innehöll två nya paragrafer och gällde dels att matavfallsinsamling är
obligatoriskt samt möjligheten att söka dispens om särskilda skäl finns. Tillämpning av
obligatoriet föreslås från och med den 1 januari 2021 för verksamheter som serverar mer
än 25 portioner per dag och från och med den 1 januari 2023 för hushåll och övriga
verksamheter.
Utställning och hantering av inkomna synpunkter
Förslaget ställdes ut för granskning under perioden 1 april −30 april 2019. Utställningen
hölls digitalt på Stockholm stads webbplats. Utställningen kungjordes även i de större
dagstidningarna och information om utställningen publicerades på Stockholm Vatten och
Avfall webb. Ett utskick med information om utställningen och om möjligheten att lämna
synpunkter sändes också till ett urval av nämnder och bolag inom staden, myndigheter och
andra aktörer.
12 yttranden har inkommit. Avfallsförvaltningen har gått igenom samtliga yttranden som
har kommit in. I bilaga C redovisas samtliga yttranden och Avfallsförvaltningens
ställningstagande kring dessa. För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt
hänvisas till de ursprungliga yttrandena som kan erhållas från Avfallsförvaltningen.
Synpunkterna har inte föranlett någon ändring i föreskrifterna, däremot ser
Avfallsförvaltningen och Miljöförvaltningen ett behov att komplettera utsorteringskravet i
34 § med ett tillägg att matavfallet ska lämnas till renhållarens insamlingssystem för
matavfall.
Sammanfattning av synpunkter
De flesta synpunkter som inkommit är positiva till införandet av obligatorisk
matavfallsinsamling då det ligger i linje med stadens mål om att öka de insamlade
mängderna. Ett obligatorium anses stödja den utvecklingen och bedöms bidra stadens
klimat- och miljöarbete.
Däremot lyfts frågan om hur ett utsorteringskrav ska hanteras med hänvisning till de
begränsningar gällande utrymme, utformning och tillgänglighet som finns stora delar av
det befintliga fastighetsbeståndet.
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Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att Avfallsnämnden antar det slutliga förslaget till reviderade
föreskrifter för avfallshantering. Vidare föreslår förvaltningen att Avfallsnämnden föreslår
kommunfullmäktige att anta förslaget.
SLUT.
Bilaga A Slutligt förslag till reviderade föreskrifter för Stockholms kommun
Bilaga B Redovisning av föreslagna revideringar i föreskrifterna
Bilaga C Sammanställning av synpunkter i samband med utställning

