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Samhällsbyggnadsförvaltningen  Till Kommunstyrelsens planarbetsutskott 
Datum  2021-09-07 
Dnr  KS 2021/0224 
 

Justering av avfallsföreskrifter för Österåkers kommun. 
 
Sammanfattning 
Österåkervatten AB har i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett förslag till 
justerade avfallsföreskrifter 
   
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott beslutar 
 
Uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen ställa ut de av Österåkervatten AB justerade 
avfallsföreskrifterna.  

Bakgrund 
Enligt miljöbalkens 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska 
antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för hur 
avfallshanteringen ska gå till i kommunen. Nuvarande avfallsföreskrifter är från 2017 och behöver 
revideras. Österåkervatten AB har därför i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram 
ett förslag till en justering av avfallsföreskrifterna för Österåkers kommun. Kommunstyrelsen beslöt 
2021-08-23 § 9:21 att uppdra åt planarbetsutskottet att ställa ut de justerade avfallsföreskrifterna. 

Föreskrifterna måste justeras för att motsvara den nya lagstiftning på avfallsområdet som trädde 
ikraft från 1 augusti 2020. Förändringar skedde då både i miljöbalken och i avfallsförordningen.  

En av förändringarna är att begreppet Kommunalt avfall har ersatt begreppet Hushållsavfall. Eftersom 
vissa avfallsslag som omfattades av begreppet Hushållsavfall, exempelvis slam från enskilda avlopp, 
inte ingår i begreppet Kommunalt avfall går det dock inte att enbart byta ut begreppen. Kommunen 
har fortfarande ansvar för exempelvis slam från enskilda avlopp och latrin, trots att de enligt 
miljöbalkens definition inte omfattas av begreppet Kommunalt avfall. Ett begrepp som omfattar 
även dessa avfallsslag måste därför användas i kommunens avfallsföreskrifter. Begreppet som 
används är Avfall under kommunalt ansvar.  

Från och med 2022 kommer returpapper att ingå i Avfall under kommunalt ansvar och från och med 
2023 kommer även Bygg- och rivningsavfall som inte uppstår i yrkesmässig verksamhet att ingå.  

Revideringsarbetet                                                                                                        

 Förslaget till nya avfallsföreskrifter har utgått från det förslag till föreskrifter som tagits fram av 
Avfall Sverige (rapport 2017:2), med revideringar utförda i mars 2021. Anpassningar till Österåkers 
lokala förutsättningar har gjorts.  
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Huvudsakliga förändringar 

• En moderniserad mall används (Avfall Sveriges rapport 2017:2, rev mars 2021).  
• Begreppet hushållsavfall används inte längre, se ovan.  
• Hämtningsintervall (§§ 30 – 48 i nuvarande föreskrifter) har lagts i bilaga. 
• Beskrivning av godkända behållare (§ 54 i nuvarande föreskrifter) har utgått.  Anledningen är 

att behållare normalt tillhör Roslagsvatten och de behöver därför inte beskrivas här. Krav på 
de behållare som inte ägs av Roslagsvatten ställs i § 21 i förslaget till föreskrifter.  

• Avfallsansvarig nämnd (Tekniska nämnden) och Tillsynsansvarig nämnd (Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden) har förtydligats, i syfte att tydliggöra vilka undantag som hanteras av 
respektive nämnd (§ 2, pkt 4-5). I praktiken hanteras enklare ärenden av Roslagsvatten som 
abonnemangsärende, men när myndighetsutövning krävs måste det finnas information om 
vilken nämnd som ansvarar för frågan. Det gäller anvisning av plats (§ 51, se nedan), samt 
undantag från föreskrifterna (§§ 79-94).  

• § 49 – 52 samt 65: Förtydliganden har gjorts då det gäller hur avfall normalt samlas in i 
skärgården (från gemensamma platser). Nuvarande hämtning i säckar bryter mot flera av 
arbetsmiljöverkets regler och måste därmed förändras. Det är en förutsättning för att krav på 
separat insamling av matavfall ska kunna uppfyllas. Om det ska vara möjligt att leva upp till 
avfallsförordningens krav på att kommuner ska erbjuda insamling av matavfall från 2022 
måste insamlingen normalt ske från gemensamma platser. Möjligheten för avfallsansvarig 
nämnd att anvisa plats har i detta sammanhang förtydligats.  

• De krav som ställs på vägars bärighet, bredd och höjd för att insamlingsfordon ska kunna ta 
sig fram har förtydligats (§ 58). 

• Bilaga 1 i nuvarande föreskrifter har utgått och ersatts av den begreppslista som finns i § 2.  
• En bilaga med hämtningsfrekvenser har lagts till, Bilaga 2 i förslaget till nya föreskrifter. 
• Uppgifter om handläggning av anmälning- och ansökningsärenden om undantag från 

avfallsföreskrifterna finns i nuvarande föreskrifter i § 114 men återfinns nu i Bilaga 3. 
 

Förvaltningens slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot föreslagen justering av avfallsföreskrifterna. 

 

Bilaga 

Förslag till nya avfallsföreskrifter 

 
 
 
Kent Gullberg   

Samhällsbyggnadschef   
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