2021-06-08

Emelie Pålsson

Dnr: 21NM3

Avfallsnämnden

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

godkänna utställning av föreliggande förslag till reviderade föreskrifter för
avfallshantering för Stockholms kommun.

Mårten Frumerie
Förvaltningschef

Sammanfattning
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
kommunalt avfall ersätter det tidigare begreppet hushållsavfall samt att det kommunala
ansvaret enligt 15 kap. 20 § reviderats. Syftet med den nya avfallslagstigftningen är att
genomföra nya EU-direktiv på avfallsområdet.
Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter omfattar huvudsakligen anpassningar med
utgångspunkt i den nya lagstiftningen. Här ingår även ett tydliggörande av att ansvaret för
returpapper den 1 januari år 2022 övergår till kommunen i enlighet med upphävandet av
förordningen om producentansvar för returpapper. En ny övergångsbestämmelse för
tillämpning av matavfallsobligatoriet föreslås även med hänvisning till den framskjutna
driftsättningen av Högdalens sorteringsanläggning.
Utställningen kommer ske digitalt via Stockholm Vatten och Avfalls webbplats under sex
veckor. Efter utställningen kommer synpunkter bearbetas och ett slutligt förslag till
föreskrifter presenteras för avfallsnämnden vid sammanträde under hösten.
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Bakgrund
Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning
som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och
föreskrifter som beskriver hur avfall under kommunens ansvar ska hanteras och regleras
med stöd av de bemyndiganden som ges till kommunen genom miljöbalken och
avfallsförordningen.
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.
Nu gällande föreskrifter Kfs 2019-27 är giltiga till dess att nya föreskrifter antas av
kommunfullmäktige.
Ärendet
Kommunens ansvar för avfallhanteringen har tidigare utgått från, och definierats av,
begreppet hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Detta förändrades den 16 juni 2020
då riksdagen beslutade om ändringar i miljöbalken för att genomföra reviderade EUdirektiv på avfallsområdet.
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 begreppet
kommunalt avfall ersätter det tidigare hushållsavfall samt att det kommunala ansvaret
enligt 15 kap. 20 § revideras.
Detta förslag till reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram för att anpassa föreskrifterna
till förändringarna i lagstiftningen. Här ingår även ett tydliggörande av att ansvaret för
returpapper övergår till kommunen den 1 januari år 2022 i enlighet med upphävandet av
förordningen om producentansvar för returpapper.
En ny övergångsbestämmelse för tillämpning av matavfallsobligatoriet från och med 1 jan
2023 föreslås för att minska andelen dispensansökningar med hänvisning till den
framskjutna driftsättningen av Högdalens sorteringsanläggning. Övergångsbestämmelsen
omfattar flerbostadshus med abonnemang på 240 liters säck eller där insamling av
restavfall sker via en mobil- eller stationär sopsugsanläggningen utan separat nedkast för
matavfallsinsamling.
Förslaget innehåller även en del verksamhetsspecifika förtydliganden och anpassningar.
Samtliga förslag till justeringar redovisas i bilaga A Redovisning av föreslagna
förändringar.
De justeringar som föreslås har under framtagandet granskats av bolagets jurist.
Diskussioner har även förts med Avfall Sveriges jurister angående tolkningen och
innebörden av det nya begreppet kommunalt avfall.
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Utställning
Tiden för utställning regleras i miljöbalken och ska vara minst fyra veckor. Utställningen
kommer ske digitalt via stadens hemsida under sex veckor från den 28 juni – 8 augusti.
Information om utställningen kommer att publiceras på stadens hemsida och på Stockholm
Vatten och Avfalls hemsida före utställningstidens början.
Ett utskick med information om möjligheten att lämna synpunkter kommer att skickas till
ett urval av nämnder och bolag inom staden, myndigheter och andra aktörer enligt sändlista
i bilaga B. Mindre kompletteringar och ändringar av redaktionell karaktär kan komma att
göras i det bilagda förslaget före utställningstidens början.
Efter utställning kommer inkomna synpunkter att bearbetas och ett slutligt förslag till
föreskrifter presenteras till avfallsnämnden vid sammanträde under hösten.
Tidplan
Juni
Juli, Augusti
Augusti
September, Oktober
Vintern

Beslut om utställning av avfallsföreskrifter i avfallsnämnden
Utställning sex veckor, vecka 26-31
Bearbetning av synpunkter och framtagande av slutligt förslag
Beslut i avfallsnämnden
Beslut i kommunfullmäktige om ikraftträdande

SLUT.

Bilagor
Bilaga 1 Förslag till reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun.
Bilaga 2 Godkända behållare
Bilaga A Redovisning av föreslagna förändringar
Bilaga B Sändlista
Bilaga C Föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun Kfs 2019-27

