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Svar på remiss gällande förslag till nya 
avfallsföreskrifter för Danderyds kommun 
 
Ärende 
Danderyds kommun reviderar sin renhållningsordning som består av 
avfallsplan 2021–2032 samt avfallsföreskrifter. De två förslagen är ute på 
samråd och utställning som pågår till och med 17 mars 2020. Detta ärende 
rör förslaget till avfallsföreskrifter.  
Syftet med de nya avfallsföreskrifterna är att anpassa dem till rådande 
lagstiftning och riktlinjer samt efter medborgarnas behov.  
Flera förändringar föreslås jämfört med nuvarande föreskrifter. Exempel på 
förändring som berör miljö- och hälsoskyddsnämnden är uppdelningen av 
ansvar mellan tillsynsmyndigheten och renhållningsansvarig nämnd, 
gällande avfall från små avloppsanläggningar, fettavskiljare, avfallskvarn 
till tank, kombitankar och likvärdiga installationer.  
Kompostering av matavfall kräver enligt nya föreskrifterna tillstånd från 
tillsynsmyndigheten. Miljö- och stadsbyggnadskontoret förordar, i likhet 
med nuvarande avfallsföreskrifter, att endast anmälan till kommunala 
tillsynsmyndigheten krävs för kompostering av matavfall. 
 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlå-
tande daterat 2020-02-18 med dnr 2020-64 och överlämnar detta till Teknis-
ka nämnden som underlag till det fortsatta arbetet med avfallsföreskrifterna.  
 
Bakgrund 
Danderyds kommun reviderar sin renhållningsordning som består av två 
delar: Avfallsplan 2021–2032 samt avfallsföreskrifter. Dessa två delar är nu 
ute på samråd och utställning som pågår till och med 17 mars 2020. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar de två delarna var för sig – detta 
ärende rör förslaget till avfallsföreskrifter, dnr TN 2019/0171.  
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Avfallsföreskrifter 
Avfallsföreskrifterna är ett lokalt styrdokument och ingår i den kommunala 
författningssamlingen, och innehåller lagar och bestämmelser för 
avfallshanteringen i Danderyds kommun. Avfallsföreskrifterna beskriver till 
exempel hur hämtning av avfall, slam och latrin ska gå till, krav på 
framkomlighet för sopbilar, anvisning av plats, sortering av avfall med 
mera.  
Nuvarande avfallsföreskrifter antogs 2015. Sedan dess har lagstiftningen 
inom avfallsområdet ändrats, en ny nationell avfallsplan har tillkommit och 
nya vägledande underlag har upprättats. Därför finns nu behov av att 
anpassa kommunens föreskrifter till rådande lagstiftning och riktlinjer samt 
efter medborgarnas behov. Som stöd i utvecklingen av förslaget för nya 
avfallsföreskrifterna har Avfall Sveriges underlag (Rapport 2017:01) för 
avfallsföreskrifter använts. 
Under hösten 2019 har miljö- och stadsbyggnadskontoret deltagit på möte 
med tekniska kontoret för genomgång av de nya avfallsföreskrifterna. 
Kontoret har även haft möjlighet att komma med synpunkter på underlaget 
inför samrådet.  
 
Exempel på förändringar i avfallsföreskrifterna 

 Utveckling och förtydligande av kraven för till exempel sortering 
och emballering av avfall, skötsel av avfallsutrymmen och behållare.  

 Kompostering av matavfall kräver enligt nya föreskrifterna tillstånd 
från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I nuvarande föreskrifter 
krävdes endast anmälan.  

 Hämtningsintervallet för utsorterat matavfall från storkök, 
restauranger och livsmedelslokaler ändras till minst varje vecka från 
nuvarande varannan vecka.  

 Dispens från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till 
kommunen kan enligt nya föreskrifterna beviljas i högst 2 år. Enligt 
nuvarande föreskrifter kan dispens beviljas i höst 5 år.  

 Dispens om utsträckt hämtningsintervall kan enligt nya 
föreskrifterna beviljas i högst 2 år. Enligt nuvarande föreskrifter kan 
dispens beviljas i höst 5 år.  

 Förtydligad och till viss del ändrad uppdelning av ansvar mellan 
tillsynsmyndigheten och renhållningsansvarig nämnd gällande avfall 
från små avloppsanläggningar, fettavskiljare, avfallskvarn till tank, 
kombitankar eller likvärdiga installationer.  
- Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för kärl- och 

säckavfall, samt avfall från fettavskiljare, avfallskvarn till tank 
och kombitankar ska enligt nya föreskrifterna hanteras av 
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ansvarig renhållningsnämnd. Ansökan om utsträckt 
hämtningsintervall för avfall från sluten tank och slamavskiljare 
ska hanteras av tillsynsmyndigheten. Enligt nuvarande 
föreskrifter ansvarar tillsynsmyndigheten för ansökan om 
utsträckt hämtningsintervall gällande samtliga avfallsfraktioner.  

- Ansökan om uppehåll i hämtning av avfall från fettavskiljare, 
avfallskvarn till tank och kombitankar ska enligt nya 
föreskrifterna hanteras av ansvarig renhållningsnämnd. Ansökan 
om uppehåll i hämtning av avfall från sluten tank och 
slamavskiljare ska hanteras av tillsynsmyndigheten. Enligt 
nuvarande föreskrifter ansvarar tillsynsmyndigheten även för 
ansökan om hämtning avfall från fettavskiljare, avfallskvarn till 
tank och kombitankar.  

 
Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 
Flera förändringar föreslås jämfört med nuvarande föreskrifter. Exempel på 
förändring som berör miljö- och hälsoskyddsnämnden är uppdelningen av 
ansvar mellan tillsynsmyndigheten och renhållningsansvarig nämnd, 
gällande bland annat utsträckt hämtningsintervall och uppehåll i hämtning. 
Flera av dispenserna ska enligt nya förslaget av föreskrifter hanteras av 
tekniska nämnden istället för miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har inget att invänd mot förändringen av 
ansvarig nämnd, men förordar god dialog och samarbete mellan 
förvaltningarna vid handläggning av ansökningar och bedömning om risk 
för olägenhet för människors hälsa och miljö. 
Ärenden gällande utsträckt hämtningsintervall och uppehåll i hämtning 
förekommer mycket sällan och förändringen bedöms inte ha någon märkbar 
påverkan på miljö- och stadsbyggnadskontorets personalbehov.  
Av 74 och 107 §§ samt bilaga 4 framgår att fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare får kompostera utsorterat matavfall på den egna tomten 
efter ansökan till kommunala tillsynsmyndigheten.   
Miljö- och stadsbyggnadskontoret förordar, i likhet med nuvarande 
avfallsföreskrifter, att endast anmälan till kommunala tillsynsmyndigheten 
krävs för kompostering av matavfall. Kompostering av matavfall, till 
skillnad mot kompostering av latrin, bedöms inte medföra sådan risk för 
betydande förorening eller olägenhet för människors hälsa eller miljö, att 
ansökan om tillstånd är befogad. Även vid handläggning av anmälan 
beslutas det om försiktighetsåtgärder.  
I avfallsföreskrifterna nämns på flera ställen termen ”enskilda avlopp”, 
vilket syftar på avloppsanläggningar som regleras av förordning om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I Havs- och vattenmyndighetens 
nya vägledning används för dessa anläggningar istället benämningen små 
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avloppsanläggningar. För att bättre harmonisera med den nya vägledningen 
bör det övervägas att ändra termen i avfallsföreskrifterna.  
 
 
 
Elisabeth Thelin  Ellinor Carlsson 
Bygg- och miljödirektör  Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
 
 
Bilagor: 

- Utställningsversion förslag till avfallsföreskrifter 
- Bilaga 1 Hämtningsområde 
- Bilaga 2 Avfallsfraktioner och emballering 
- Bilaga 3 Allmänna råd 
- Bilaga 4 Ärendehantering 

 
 
Expedieras:  
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