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Kommunstyrelsen
Renhållning/Avfallshantering
Miljö- och hälsoskydd

Kommunala föreskrifter om avfallshantering
Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitel miljöbalken skyldig att anta en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av renhållningsföreskrifter och av en avfallsplan.
Ett beslut om ny renhållningsordning måste föregås av utställning av förslaget
enligt 15 kap. 13 § MB.
Sveriges Kommuner och Landsting har i samarbete med Avfall Sverige (jur. kand.
Gunnel Klingberg) tagit fram föreliggande mall för kommunala renhållningsföreskrifter. Den ersätter tidigare Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 2000:6
samt RVF rapport 00:1 som blivit föråldrat.
Kommunens information till hushållen om hantering av avfall är numera till en
del obligatorisk. Denna information är dock i sig inte bindande för hushållen utan
bör enligt vår mening tillhandahållas skilt från renhållningsföreskrifterna,
I förslaget har vi främst tagit hänsyn till följande.
-

renhållningsförordningen ersattes med avfallsförordningen 2001, med
löpande ändringar sedan dess

-

kommuner får från och med den 1 juli 2007 inte längre möjlighet att utvidga
det kommunala ansvaret till farligt avfall som inte utgörs av hushållsavfall

-

ändringar av betydelse för kommuner infördes i förordningarna om
producentansvar för vissa avfallskategorier

-

en bra systematik i regleringen och en långtgående precisering av rättigheter
och skyldigheter i de kommunala föreskrifterna kan ge stöd till kommunen i
dess strävan att styra avfallshanteringen i kommunen och att förebygga tvister

-

av miljöskäl är det viktigt att markera att kommunen särskilt svarar för
hanteringen av den del av hushållsavfallet som utgörs av farligt avfall
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De bifogade bilagorna innehåller
1.

ett förslag till renhållningsföreskrifter

2.

ett förslag till anvisningar om sortering och avlämnande av avfall i kommunen. Anvisningarna är en del av föreskrifterna. De bör således inte utformas
såsom ett informationsdokument till hushållen, även om de kan utgöra en del
av underlaget för denna information tillsammans med andra uppgifter som
härrör från den renhållningsansvariga nämnden.

3.

en kommentar om förslaget

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till
Caroline Wehlander, avdelningen för juridik, tfn 08-452 79 76,
e-post caroline.wehlander@skl.se,
Staffan Wikell, tfn 08-452 75 51, e-post staffan.wikell@skl.se,
Germund Persson, e-post germund.persson@skl.se, tfn 08-452 79 82,
Peter Wenster plan- och miljösektionen, tfn 08-772 45 08,
e-post peter.wenster@skl.se eller
Gunnel Klingberg, Avfall Sverige tfn 040-35 66 09,
e-post gunnel.klingberg@avfallsverige.se
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för juridik

Hans Ekman
Caroline Wehlander
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