
  
 

 

 

Bilaga 1. Föreslagna ändringar i avfallsföreskrifterna 

 

Nedan listas ändringarna i de nya föreskrifterna. Paragrafnummer som anges här hänvisar 

till de nya föreskrifternas skrivningar.  

I vissa fall har innehållet i en tidigare paragraf delats upp på flera nya paragrafer eller 

tvärtom. Om innebörden är densamma som tidigare tas ändringen inte upp i denna 

förteckning. 

 

Sortering, emballering m.m. 

11 § Verksamheter med små mängder avfall undantas från kravet på matavfallssortering. 

Förtydligat om krav på matavfallssortering i restauranger, storkök etc. 

Emballering och vikt 

14 § Vid tillfällen med extra mycket avfall kan fastighetsinnehavare med småhus ställa ut 

extra säck som, mot avgift och efter beställning, tas med vid nästa ordinarie hämtning. För 

övriga kunder gäller att extra tömning av ordinarie behållare kan beställas, mot avgift.  

Skyldighet att överlämna avfall till kommunen 

15 § Fastighetsägare eller verksamhetsutövare får beställa hämtning av fett från 

fettavskiljare från annan utförare än kommunen. 

Anskaffande, ägande m.m. 

18 § Andra behållare för avfall än de som tillhandahålls av kommunen ska godkännas av 

kommunen innan de tas i bruk. Detta ger större flexibilitet och möjlighet till styrning än 

tidigare, då tillåtna behållare listades i föreskrifterna.  

19–23 §§ Förtydligat om fastighetsinnehavarens ansvar för skötsel och tillsyn beträffande 

behållare, utrymmen etc. för avfall.  

Ny- och ombyggnation m.m. 

24 § Ny skrivning om att relevanta kommunala aktörer ska kontaktas för samråd inför ny- och 

ombyggnation, installation och anläggande. Här har kompletterats med hänvisning till Avfall 

Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”. 

25–27 §§ Utförligare skrivningar om regler för dimensionering, placering och utformning av 

utrymmen.  

30 § För nya anläggningar som töms med sugbil får avståndet inte vara mer än 10 m mellan 

tömningsfordonets uppställningsplats och anläggningen, och höjdskillnaden får inte vara mer 

än 6 m mellan. I tidigare föreskrifter angavs max 20 m avstånd och max 5 m höjdskillnad. 

31 § Krav på sluttömning då små avloppsanläggningar tas ur bruk. 

Åtgärder inför hämtning 



  
 

 

32 § Specificerat att behållare ska vara tillgänglig för tömning kl. 06.00 på hämtningsdagen. 

Ingen sluttid finns längre angiven. Tidigare gällde 06.30-21.00.  

33 § Förtydligat att kärlet ska vara snö- och isfritt vid hämtning. 

37 § Lock eller manlucka på små avloppsanläggningar får väga max 35 kg om de öppnas 

genom att dras åt sidan, i övriga fall max 15 kg (tidigare endast 15 kg). 

38 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljaren om sådan teknik används. Om avvattning 

inte kommer att användas kommer denna paragraf inte att behöva tillämpas. 

Hämtningsplats m.m. 

39 § Förtydligat om kommunens lagstadgade rätt att, i de fall hämtning vid fastighetsgräns 

inte är möjlig och överenskommelse inte kan träffas med fastighetsinnehavaren, anvisa en 

plats för hämtning av avfall. 

40 § Debitering för dragväg (om kärl inte placeras nära hämtningsfordonets 

uppställningsplats) finns med även i gällande föreskrifter, men gränsen för när avgift tas ut 

ändras.  

För en- och tvåbostadshus och fritidshus ingår 1,5 m i ordinarie avgift, istället för tidigare 

10 m, med möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger.  

För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i 

gemensamhetslösning ingår fortfarande 10 meter i ordinarie avgift. 

Längre avstånd än 10 respektive 30 m ska inte förekomma, men det finns fortfarande 

möjlighet till undantag om särskilda skäl föreligger. 

42–43 §§ Förtydligat vad som krävs för en enkel anmälan om gemensamma behållare för 

närboende. Även förutsättningarna för samfällighetsföreningars gemensamma kärl regleras.  

Transportvägar 

44–47 §§ Förtydligat om framkomlighet, fri höjd ovanför vägen, backning m.m. Hänvisning 

ges till Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. 

Åtgärder om föreskrift inte följs 

52 § Här beskrivs vad som sker då transportväg inte är farbar, beroende på typ av hinder 

och fastighetsinnehavarens rådighet över hindret. Förenklat kan sägas att om 

fastighetsinnehavaren inte har rådighet över hindret sker hämtning då hindret är undanröjt, 

medan i andra fall kan extra hämtning beställas (mot betalning) när hämtning är möjlig. 

Undantag  

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall  

62 § Förenkling att alla eventuella ansökningar om matavfallskvarnar hanteras av 

tillsynsansvarig nämnd.  

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhetslösningar 

63 § Gemensam hämtning kan i vissa fall beviljas även om grundkraven i 42–43 §§ inte 

uppfylls. Ansökan görs till avfallsansvarig nämnd. 

Utsträckt hämtningsintervall 



  
 

 

64–65 §§ Utsträckt hämtningsintervall reglerades tidigare inte i föreskrifterna. Utsträckt 

hämtningsintervall kan vara aktuellt för små avloppsanläggningar och fettavskiljare och gäller 

i max 5 år, varefter en ny bedömning görs. Ansökan görs hos tillsynsansvarig nämnd för små 

avloppsanläggningar och till VA-huvudmannen för fettavskiljare. 

Uppehåll i hämtning 

66 § Uppehåll i tömning av små avloppsanläggningar reglerades inte i de tidigare 

föreskrifterna. Uppehåll kan ges i minst 1, max 5 år. Anläggningen får inte innehålla avfall när 

uppehållet inleds. 

 

Övrigt i huvudtexten 

Tidigare skrivning om kommunens rätt att göra stickprovskontroller och plockanalyser har 

tagits bort, då detta är en ren upplysning och inte något som behöver föreskrivas.  

I tidigare föreskrifter gavs möjlighet att söka undantag beträffande avfallsbehållarens 

placering på hämtningsdagen, med hänvisning till fastighetsinnehavares sjukdom, 

funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl. Den som har särskilda behov av den här 

typen är normalt berättigad stöd från andra kommunala instanser. Därför tas denna möjlighet 

bort och likställighetsprincipen gäller.  

Tidigare angavs att försöksverksamhet inom avfallshanteringen kunde tillåtas utan hinder av 

avfallsföreskrifterna, om det godkänts av Bygg- och miljönämnden och om det skedde utan 

risk för människors hälsa eller miljön. Denna skrivning är borttagen. 

Tidigare angavs att brott mot bestämmelserna i avfallsföreskrifterna beivras enligt 29 kap. 

miljöbalken. Även detta är en upplysning som inte behöver föreskrivas och har därför tagits 

bort. Däremot behålls andra skrivningar om följder då fastighetsinnehavare inte följer 

föreskrifterna, såsom att avfallsansvarig nämnd i vissa fall har rätt att ändra abonnemang 

eller ta ut extra avgift. 

Hämtningsintervall har för tydlighetens skull flyttats ut till bilaga 3. 

 

Bilaga 1: Definitioner  

Definitioner av olika typer av hushållsavfall har flyttats till bilaga 2.  

Vissa andra begrepp har tagits bort då de antingen förklaras på annan plats, inte längre 

anses kräva förklaring eller inte längre används.  

Listan har kompletterats med begreppen avfallsansvarig nämnd, tillsynsansvarig nämnd, 

kommunens avfallsorganisation, gemensamhetslösning samt små avloppsanläggningar. 

Bilaga 1 har kompletterats med en hänvisning till ytterligare definitioner och information i 

kommunens avfallsplan och kommunens hemsida.  

 

Bilaga 2: Anvisningar om sortering, emballering, och överlämning 



  
 

 

Utseendet är nytt men innehållet i stort sett detsamma. En beskrivning av respektive 

avfallsslag ges här istället för i bilaga 1 Definitioner, medan hämtningsintervall istället flyttats 

till en egen bilaga (bilaga 3 Hämtningsintervall). Avfallsslagen listas i bokstavsordning. 

Ändringar eller förtydliganden i det nya förslaget till föreskrifter: 

 Elavfall: kan även lämnas i insamlingsbehållare som kallas Samlaren och som finns 

på vissa allmänna platser. 

 Farligt avfall: visst farligt avfall kan lämnas i Samlaren. 

 Förpackningar och returpapper: lämnas i första hand, om möjligt, i behållare vid 

fastigheten. 

 Restavfall: kallades tidigare ”sorterat brännbart avfall”. Restavfall är ett vedertaget 

begrepp som används i de flesta svenska kommuner. Restavfall inrymmer även döda 

sällskapsdjur, askor och dammande avfall samt stickande och skärande avfall. 

 Annat avfall under producentansvar (bilar, däck, läkemedel m.m.) hänvisas till 

mottagarens instruktioner, då kommunen inte ansvarar för denna hantering. 

 

Bilaga 3: Hämtningsintervall 

1. En- och tvåbostadshus samt fritidshus 

 Förpackningar och returpapper: hade tidigare inget hämtningsintervall. Nu anges att 

förpackningar hämtas varannan eller var fjärde vecka beroende på typ av material. 

Hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare 1 maj – 30 september, ungefär 

v. 18/19–39/40). 

 Mat- och restavfall hämtas varannan vecka, oavsett om fyrfackskärl eller enskilda kärl 

används. Om allt matavfall komposteras på den egna fastigheten kan hämtning av 

restavfall ske var fjärde vecka. Hämtning av restavfall var åttonde vecka är inte längre 

möjligt.  

Hämtning från fritidshus sker vecka 16–41 (tidigare 1 maj – 30 september, ungefär 

v. 18/19–39/40). 

2. Flerfamiljshus, verksamheter och gemensamhetslösningar 

 Säsongshämtning erbjuds för verksamheter och gemensamhetslösningar. 

Sommarsäsong är vecka 16–41. Vintersäsong v. 49–14. 

 Restavfall: För verksamheter kan restavfallet även tömmas var fjärde vecka. I övrigt 

inga ändringar. 

 Matavfall: Inga ändringar.  

3. Slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial 

 Specificerat att slamavskiljare för endast bad- disk- och tvättvatten (BDT) endast 

behöver tömmas vartannat år (tidigare varje år för samtliga slamavskiljare, vid längre 

intervall krävdes medgivande från tillsynsansvarig nämnd). 

 Filtermaterial: enligt tillverkarens rekommendation (tidigare ej angivet). 


