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Yttrande – Remiss från Miljödepartementet - 
Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin 
(SOU 2021:24) 
 

Yttrandet  
 

Eftersom frival riskerar att minska kommunernas intäkter finns det risk för att stadens 
remissvar färgas av egennyttan framför nyttan för näringsliv och konsumenter.  

” Utredningen uppskattar att cirka 130 000 ton av verksamheternas kommunala avfall 
(cirka 27 procent) kommer att hanteras av verksamheternas valda utförare i stället för av 
kommunernas utförare vid införandet av ett frival.” 1 

Frival har inte haft negativ inverkan på avgifter i våra nordiska grannländer. Detta stärker 
argumentet att stadens remissvar färgas av kommunens ekonomiska egenintresse istället 
för nyttan för konsumenter och näringsliv. 

”Kommunerna lyfter farhågan att frivalet kan komma att leda till högre taxor för de 
mindre företagen och för hushållen. Någon sådan effekt har inte kunnat ses i Finland, 
Norge eller Danmark efter att de länderna minskat kommunernas ansvar för kommunalt 
avfall.” 2 

Sverigedemokraterna anser att kommunen är till för invånarna, därför ifrågasätter vi om 
remissvarsvaren från staden representerar folkviljan och konsumenternas bästa.  
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Yrkande angående Remiss från 
Miljödepartementet - Äga avfall - en del av den 
cirkulära ekonomin (SOU2021:24). 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

1. Första meningen i andra stycket på sidan 12 i förslaget till yttrande utgår 

”Göteborgs Stad förordar istället ett frival som ställer krav att den som ansöker 
om frival, ska intyga att hanteringen utgör ett lika bra eller bättre val utifrån 
avfallshierarkin miljöbalkens 15 kap 10 § än om det hade hanterats inom 
kommunens försorg.” 

och ersätts med följande: 

”Göteborgs Stad förordar i första hand att avstyrka förslaget om frival och i 
andra hand att ett eventuellt införande av frival ställer krav på att den som 
ansöker om frival, ska intyga att hanteringen utgör ett lika bra eller bättre val 
utifrån avfallshierarkin i miljöbalkens 15 kap 10 § än om det hade hanterats inom 
kommunens försorg”. 
 

2. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till yttrande. 

Yrkande 
Flera av remissinstanserna har framfört synpunkter om att ett frival sannolikt inte 
kommer att leda till ett mer cirkulärt omhändertagande av avfall. Istället riskerar 
förslaget att leda till ökad administration, sämre ekonomi och minskade möjligheter 
till miljöstyrning via avfallstaxan för kommunerna. Vi rödgrönrosa anser därmed 
inte att Göteborgs stad ska förorda införande av frival. 
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Remiss från Miljödepartementet - Äga avfall - 
en del av den cirkulära ekonomin 
(SOU 2021:24)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24), i enlighet 
med bilaga 6 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Miljödepartementet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslag till yttrande över SOU 2021:24 Äga 
avfall – en del av den cirkulära ekonomin. Remissen inkom till Göteborgs Stad  
den 16 juni och ska besvaras senast den 1 oktober. 

Utredningen har undersökt lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad 
möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall. I dag har kommunerna ansvar för att 
samla in och behandla kommunalt avfall från både hushåll och verksamheter. I uppdraget 
ingick att fortsätta utreda regeringens tidigare förslag till frival. Frival innebär att 
verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än att lämna det till 
kommunen. Det ingick också att utreda utökade dispensmöjligheter beträffande 
verksamheternas kommunala avfall. 

Utredningen föreslår att miljöbalken, avfallsförordningen respektive 
miljösanktionsförordningen ändras så att de verksamheter som har ett avfallsabonnemang 
hos kommunen från och med 1 januari 2022 ska ha möjlighet till frival för transport och 
hantering av sitt kommunala avfall. Som ett alternativ till frival lägger utredningen fram 
ett förslag till nya dispensregler. 

Stadsledningskontoret samlade bedömning är att avstyrka frival i den form som föreslås i 
utredningen. Kontoret förordar istället ett frival som kravställer att den som ansöker om 
frival ska intyga att hanteringen utgör ett lika bra eller bättre val utifrån avfallshierarkin. 
Kontoret föreslår även att utredningens förslag till utformning av dispens avstyrks. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det är framför allt större företag och verksamheter som förväntas utnyttja möjligheten till 
frival eller söka dispens. De ges då större möjligheter att styra över avfallshanteringen 
och kan eventuellt få lägre kostnader. Utredningen bedömer att frivalsalternativet 
kommer vara som mest intressant för verksamheter med mer än 50 anställda i 
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storstadskommuner. Därmed kan Göteborgs Stad komma att påverkas mer av förslaget än 
en mindre kommun.  

Kretslopp och vattennämnden bedömer att förslaget påverkar nämndens ekonomi genom 
att vissa verksamhetskunder väljer andra leverantörer vilket direkt minskar intäkterna. 
Nämndens kostnader minskar också, dock långsammare. Ett frival gör nämndens 
ekonomiska planering mer osäker, särskilt de första åren efter ett införande. Eventuella 
avvecklingskostnader kommer behöva tas ut av andra kunder än de som lämnar systemet. 
Detta kan avse överkapacitet i insamlingsresurser (fordon, personal eller kärl). De 
verksamheter som valt frival kan välja att gå tillbaka till kommunens system och en del 
resurser behöver avsättas för att klara av detta, men behöver finansieras av de som är 
kund vid varje tillfälle. Idag utgör avfallshantering för verksamhetskunder en fjärdedel av 
kretslopp och vattennämndens avfallsverksamhet. 

Verksamheter som subventioneras inom dagens avfallstaxa förväntas inte i samma 
utsträckning byta till en dyrare avfallslösning som erbjuds på en marknad utan förväntas 
fortsatt att välja det kommunala alternativet. Om dagens miljöstyrande taxekonstruktion 
bibehålls innebär det att andra kundgrupper behöver täcka kostnaderna för subventionen.  

Att minska kundbasen inom den kommunala avfallshanteringen kan göra det svårare att 
finansiera större investeringar som kraftfullt minskar de fossila utsläppen från 
avfallshanteringen, då kommunerna tidigare än övriga avfallsmarknaden kan förväntas ha 
en vilja att betala för detta, kopplat till sina högre miljömål.  

Miljö- och klimatnämnden kommer kunna ta ut en tillsynsavgift för hanteringen av frival 
och dispenser samt eventuell efterföljande tillsyn på dessa verksamheter. Kommunen 
kommer dock inte kunna ta ut avgift för administreringen av den årliga rapportering av 
avfallsmängder som avfallsinsamlare och avfallsbehandlare ska skicka in till kommunen. 
Vidare bedöms den administrativa bördan i form av registerhållning öka för kommunerna 
vid ett frival bland annat till följd av att kommunen åläggs att administrera anmälningar 
om frival. Det gäller såväl för tillsynsmyndigheten som avfallsorganisationen. 

Förslaget bedöms ge minskade avfallshanteringskostnader för vissa verksamheter. 
Utredningen bedömer att kostnaderna kan minska med i genomsnitt 15 procent för de 
som väljer en privat utförare. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2023 innehåller sju tvärgående 
strategier som alla på olika sätt bidrar till att nå samtliga miljömål varar två strategier är 
Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi och Vi driver på utvecklingen av hållbara 
transporter. Den regionala planen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030” innehåller mål och åtgärdsområden som beskriver hur 
Göteborgsregionens kommuner ska arbeta med avfallshantering, nedskräpning och 
avfallsförebyggande fram till och med år 2030. Syftet med avfallsplanen är att förebygga 
avfall och utveckla hantering av det avfall som trots det uppstår. Göteborgs Stads 
avfallsplan 2021 - 2030 består av den regionala planen och den lokala bilagan för staden.  

Då stadsledningskontoret bedömer att frivalet inte ger större förutsättningar för 
materialåtervinning eller ökat återbruk än dagens system så utgör det inget bidrag till att 
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uppfylla avfallsplanens mål. Frivalet minskar möjligheten att påverka med de kommunala 
miljöstyrningarna: kommunikation, miljöstyrande taxa och upphandlingskrav. 

Frivalet är svårt att kombinera med en miljöstyrande taxa för verksamheter. Frivalet 
riskerar därför minska de lokala incitamenten för sortering. Det minskar också mängden 
avfall som omfattas av kommunala sorteringskrav och tillhörande kvalitetskontroller i 
Göteborg. Kvalitetskontrollerna ersätts av en ökad miljötillsyn som enligt utredningen 
beräknas ske vart 6:e år. 

Frivalet riskerar innebära att avfallstransporter utförs med lägre miljöprestanda än idag så 
länge miljökraven eller incitamenten på nationell nivå är lägre än stadens krav. Idag är 
avfallstransporterna för det kommunala avfallet i Göteborg fossilfria.  

Utredningen framhåller att det är mer kostnadseffektivt med nationella ekonomiska 
incitament än lokala upphandlingskrav för att nå miljöeffekter. 
Upphandlingsmyndigheten å andra sidan framhåller att miljökrav i offentliga 
upphandlingar är ett viktigt styrmedel för att nå nationella miljökvalitetsmål. 
Utredningens förslag om frival innebär att det offentligas ansvarsområde minskas.  

Utredningen beräknar att det kommer ske en minskning av mängden restavfall från 
verksamheter som går till energiåtervinning med 10 procent under en 5-årsperiod, genom 
ökad källsortering. Den ökade källsorteringen menar utredningen ska komma från bland 
annat papper- och plastfraktioner. Staden bedömer dock inte att frivalet enligt förslaget, 
ger större förutsättningar för materialåtervinning eller ökat återbruk än dagens system. 
Det finns redan idag krav om att avfall som omfattas av producentansvar, så som papper 
och plast, ska sorteras ut separat.  

Ärendet i sig rör den ekologiska dimensionen och analysen av den ekologiska 
dimensionen återfinns i tjänsteutlåtandet i övrigt. 

Bedömning ur social dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

 

Bilagor 
1. Sammanfattning av remiss från Miljödepartementet - Äga avfall – en del 

av den cirkulära ekonomi (SOU 2021:24) 

2. Kretslopp- och vattennämndens handlingar 2021-08-25 § 154 

3.  Miljö- och klimatnämndens handlingar 2021-08-24 § 174 

4.  Renova AB:s VD-handling 

5. Avfall Sveriges hemställan till regeringen avseende kommunalt avfall 

6. Förslag till yttrande till Miljödepartementet 

6a. Detaljerade synpunkter på författningsförändringar  
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Ärendet  
Kommunstyrelsen har att ta ställning till förslag till yttrande över SOU 2021:24 Äga 
avfall – en del av den cirkulära ekonomin. Remissen inkom till Göteborgs Stad den 
16 juni och ska besvaras senast den 1 oktober. 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen 
Utredningen har undersökt lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad 
möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall. I dag har kommunerna ansvar för att 
samla in och behandla kommunalt avfall från både hushåll och verksamheter. I uppdraget 
ingick att fortsätta utreda regeringens tidigare förslag till frival, framtaget av 
Miljödepartementet och remitterades i promemorian ”Genomförande av reviderade EU-
direktiv på avfallsområdet”. Frival innebär att verksamheterna kan välja att hantera 
avfallet på annat sätt än att lämna det till kommunen. Det ingick också att utreda utökade 
dispensmöjligheter beträffande verksamheternas kommunala avfall. Utredningen har även 
bedömt förslagens konsekvenser. Flera tidigare utredningar har analyserat och föreslagit 
förändringar om vem som ska äga och ha ansvaret för avfall som liknar eller är jämförligt 
med hushållsavfall från verksamheter, men inga förändringar har genomförts. Göteborgs 
Stad yttrade sig över betänkandet Mot det hållbara samhället – resurseffektiv 
avfallshantering (SOU 2012:56) där staden såg förslaget om att verksamheter ska ha 
ansvar för allt sitt avfall själva, inklusive hushållsavfallet (nu kommunalt avfall) som 
problematiskt. 

Kommunalt avfall 
Begreppet kommunalt avfall infördes i svensk lagstiftning den 1 augusti 2020. Det nya 
begreppet har ännu inte prövats i svensk rätt, men det tidigare begreppet hushållsavfall 
har varit föremål för en rad tvister och domstolsavgöranden. Verksamheters kommunala 
avfall består bland annat av matrester, servetter, pappershanddukar och hygienartiklar. 
Verksamheterna har eget ansvar för allt annat avfall som uppstår, vilket varierar kraftigt 
utifrån verksamheternas art, men som totalt i landet är en mycket större mängd än det 
kommunala avfallet. Uttjänt inredning, byggavfall, produktionsrester och farligt avfall är 
alla exempel på verksamheternas avfallsansvar. Eftersom det inte är klargjort i vilken 
utsträckning livsmedelsbutiker och restauranger har kommunalt avfall har utredningen 
beräknat konsekvenser både med och utan dessa verksamheter. 

Frival 
I utredningen framförs att eftersom ett stort ansvar ligger på verksamheterna att hitta 
lösningar för att förbygga avfall och avfallets hantering är det viktigt att undanröja hinder 
så att dessa kan jobba långsiktigt med förbättringar, samt utveckla innovationer och 
affärsmodeller. Verksamheterna ser möjligheter i den cirkulära ekonomin och vill kunna 
äga sitt avfall, och det kommunala avfallet är en del i den helheten. Även om 
förändringen vid införande av ett frival kommer att gå relativt långsamt och inte vara 
dramatiskt stor, bedömer utredningen att den är strategisk och principiellt viktig.  

Utredningen bedömer att ett frival kommer kunna förstärka verksamheternas incitament 
att skapa en cirkulär ekonomi. 

Utredningen föreslår att miljöbalken, avfallsförordningen respektive 
miljösanktionsförordningen ändras så att de verksamheter som har ett avfallsabonnemang 
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hos kommunen från och med 1 januari 2022 ska ha har möjlighet till frival för transport 
och hantering av sitt kommunala avfall. 

Kommunerna ska alltjämt ha grundansvaret för kommunalt avfall som har producerats i 
eller i samband med yrkesmässig verksamhet. Men verksamheterna ska ges möjlighet att 
lämna den kommunala hanteringen och själva bestämma över transport och behandling av 
sitt avfall. 

Det är alltså avfallsabonnenterna som ska ha möjlighet att välja frival. En ordning där 
andra avfallsproducenter kan välja frival skulle kunna riskera en oklar ansvarsfördelning 
inom fastigheterna, särskilt om man delar avfallsutrymme. I värsta fall skulle detta kunna 
leda till en oönskad nedskräpning om ingen vill kännas vid avfallet. En anmälan om frival 
omfattar i princip både transport och behandling av avfallet och ett frival bör inte 
omgärdas av krav på närmare angivna förutsättningar eller kriterier för verksamheterna. 

Anmälan om frival görs till kommunen sex veckor innan frivalet ska börja tillämpas. 
Verksamheten ska kunna uppvisa ett kontrakt där det framgår att man anlitar en 
yrkesverksam avfallsentreprenör och att de som transporterar och behandlar avfallet 
årligen ska rapportera in uppgifter om hanteringen till sin kommun. Abonnenten bör i god 
tid innan tillämpningen av frivalet inleds ha fått en bekräftelse från kommunen. 

Tillsynsmyndigheten ska kunna återkalla en registrering om frival.  

Den ordning som utredningen föreslår innebär att en del av kommunens skyldigheter att 
lämna de uppgifter som behövs för statistikändamål med mera övergår till dem som 
hanterar avfallet. 

Utredningen uppskattar att cirka 27 procent av verksamheternas kommunala avfall 
kommer att hanteras av verksamheternas valda utförare i stället för av kommunernas 
utförare vid införandet av ett frival. 

Enligt utredningen kommer troligen frival främst att användas i storstadskommuner, i 
tätortskommuner och i storstadsnära kommuner, eftersom nästan 80 procent av det 
kommunala avfallet genereras i sådana kommuner.  

Utredningen ser inga hinder för att vilken verksamhet som helst att anmäla en registrering 
om frival, förutom en viss administrativ avgift som kommunerna kommer ta ut för att 
administrera anmälan om frival, samt kostnader förknippade med tillsyn. Av de lite större 
privata verksamheterna, med 50 och fler anställda, uppskattar utredningen att drygt 
hälften av dem kommer att byta till en privat avfallsinsamlare. 

Införandet av ett frival kommer utifrån utredningens beräkningar att minska omsättningen 
för kommunernas insamling av restavfall och matavfall från hushåll och verksamheter 
med cirka 7 procent. Kommunernas intäkter från verksamheters abonnemang för 
insamling av restavfall och matavfall kommer att minska med 25 procent i genomsnitt, 
enligt utredningens uppskattningar. 

Enligt utredningen kommer kommunernas miljö- och hälsotillsyn att kunna förstärkas 
genom tillsynsavgifter från verksamheter som anmäler om frival. Eftersom tillsynen till 
stor del är avgiftsfinansierad kommer, enligt utredningen, de nya tillsynsavgifterna kunna 
bidra till utökad tillsyn på ett område som är eftersatt och svår att syna på grund av att 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (16) 
   
   

många aktörer ofta är aktiva i flera kommuner. Tillsyn är också en viktig grund för att 
marknadsekonomi ska fungera.  

När utredningen beräknar konsekvenserna av frival som även omfattar livsmedelsbutiker 
och restaurangkök blir antalet registreringar till kommunen dubblerat vilket beror på att 
utredningen förutsätter att de flesta dagligvarubutiker som i dag har en egen hantering av 
kommunalt avfall önskar fortsätta att göra detta. Utredningen tror att en andel av 
restaurangerna kommer anmäla frival bland annat för förbrukade frityroljor, eftersom de 
har ett värde på marknaden. 

Dispens 
Som ett alternativ till frival lägger utredningen fram ett förslag till nya dispensregler. 
Utredningen har valt att föreslå en dispensgrund som är reserverad för verksamheter. Det 
avfallsslag eller den avfallsfraktion som en verksamhet söker dispens för ska på ett 
övergripande sätt syfta till ökad hållbarhet, lokalt, regionalt eller nationellt. Utredningen 
föreställer sig att en dispens ska sikta mot att minska mängden avfall eller främja 
hushållningen med råvaror och energi, och en dispensansökan ska redovisa en 
genomtänkt idé för hur detta ska åstadkommas. Samlat bör en beviljad dispens leda till att 
avfallet tas om hand bättre än vad som vore fallet utifrån det förfarande som kommunen 
kan erbjuda. Dispensen ska alltså ses som ett verktyg för att åstadkomma ökad hållbarhet. 

Enligt utredningens beräkningar kommer färre verksamheter vara intresserade av att söka 
dispens än av att använda frival, eftersom dispenser ställer större krav och innebär mer 
arbete. Dessutom är en dispensprövning förknippad med osäkerhet om utfallet. Om 
utökad dispens väljs som alternativ skulle endast cirka 300 verksamheter och  
cirka 30 000 ton avfall att byta till privat avfallsinsamling enligt utredningens 
beräkningar, och utifrån de mindre avfallsvolymer som förväntas bli aktuella för en 
dispens än för frival skulle därmed en mindre mängd avfall sorteras ut till 
materialåtervinning. Om livsmedelsbutiker och restaurangkök räknas in blir enbart 
kostnaden för dispensansökningar cirka 90 miljoner kronor högre jämfört med 
kostnaderna för frivalsanmälningarna. 

Nämnders och bolags synpunkter 
Remissen har besvarats av kretslopp och vattennämnden, miljö- och klimatnämnden och 
Renova AB. Nämnders och styrelsers synpunkter finns i sin helhet i bilagorna 2–4. 

Kretslopp och vattennämnden 
Kretslopp- och vattennämnden beslutade att tillstyrka utredningens frival och avstyrker 
utredningens dispensförslag. Nämnden beslutar att översända förvaltningens förslag till 
kommunstyrelsen som bakgrund till sina slutsatser.  

Avseende frival gör nämnden en annan bedömning än förvaltningen. 

Förvaltningen bedömer att frivalet kan minska avfallshanteringskostnaderna för ett flertal 
verksamheter, att det inte ger några stora miljöeffekter, men att det riskerar hämma den 
lokala miljöstyrningen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avstyrker förslaget om 
frival. Förvaltningen bedömer att förslaget om utökad dispensmöjlighet inte förenklar 
hanteringen i någon större utsträckning och föreslår att nämnden avstyrker förslaget. 

Av M, L, C:s yrkande framgår bland annat: ”Förvaltningen konstaterar att förslaget om 
frival inte ger några större negativa eller positiva miljöeffekter.  Det som påverkas är 
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företagares möjlighet att påverka sin egen verksamhet. Om vi kan öka människors frihet 
utan att det ger negativ miljöpåverkan är det något vi vill bejaka. För företagsklimatet är 
det viktigt att inte ha kommunal byråkrati och monopol där det inte behövs.” 

Miljö- och klimatnämnden 
Miljö- och klimatnämnden avstyrker utredningens förslag om frival i sin nuvarande 
utformning, nämnden förordar utredningens förslag om ett utvecklat dispensförfarande. 
Nämnden tillstyrker dock ett frival under förutsättning att utredningens förslag anpassas 
utifrån nämndens föreslagna revideringar. Främst bedöms ett frival, i dess nuvarande 
utformning, automatiskt inte bidrar till ökad materialåtervinning eller cirkularitet av 
avfall.  

Miljö- och klimatnämnden förordar istället ett frival som kravställer att den som ansöker 
om det, ska intyga att hanteringen utgör ett bättre val utifrån avfallshierarkin i 
miljöbalkens 15 kap 10 § än om det hade hanterats inom kommunens försorg. Vidare 
anser nämnden att det finns brister i utredningens förslag avseende tillsynsmyndighetens 
befogenheter att fatta nödvändiga förelägganden och förbud i samband med ett frival.  

Miljö- och klimatnämnden framför även bland annat följande synpunkter: 

När en verksamhet anmäler frival ska de skriva under på att kommunen måste meddelas 
om två hämtningstillfällen i följd har uteblivit. 

Miljöförvaltningen anser inte att det är tydligt vilka aktörer i avfallskedjan som ska 
rapportera in uppgifterna om kommunalt avfall för att undvika dubbelrapportering. 
Rapporteringen bör göras till Naturvårdsverket direkt istället för till kommunen.  

Datum för ikraftträdande (1 jan 2022) bör ses över för att berörda myndigheter ska hinna 
upprätta system för ett effektivt omhändertagande av anmälningar och rapporteringskrav.  

Renova AB 

Frival 
Renova AB (Renova) framför att utredningen bygger på grunda antaganden. Dels att 
utsorteringen av återvinningsbara material förbättras med 10 procent, dels att kostnaderna 
för verksamhetsutövare minskar med 15 procent om det övergår till andra utförare. 
Vidare anser Renova att antagandena inte tar hänsyn till miljöstyrande avgifter och att de 
inte heller styrks på något relevant sätt av utredningen. Utredningen har inte tillräckligt 
analyserat hur frivalet kommer att påverka kommunernas avfallsekonomi, begränsa 
miljöstyrning och möjligheter till att meddela föreskrifter om kommunalt avfall, samt 
möjligheter att ta ut felsorteringsavgifter. 

Renova anser att utredningen tar för liten hänsyn till riskerna för oseriösa aktörer och att 
avfall hanteras fel samt att det inte alltid behöver vara bara seriösa verksamheter som 
väljer frivalet.  

Då föreslagen lagstiftning föreslås börja gälla den första januari 2022 sätts en tidspress på 
Naturvårdsverket att hinna ta fram vägledningar för frival och vad som omfattas av 
kommunalt avfall samt på kommuner som redan budgeterat volymer som ska samlas in 
och behandlas. Renova föreslår att regeländringen skjuts upp tills frågan om förbättrad 
tillsyn utretts samt vägledning kring vad som bedöms vara kommunalt avfall samt en 
nationell vägledning kring frivalet är framtagen.  
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Mot bakgrund av ovan avstyrker Renova föreslagna regeländringar och framförallt inte 
redan i januari 2022. 

Dispensmöjlighet 
Renova AB:s bedömning är att det redan finns grund för dispensansökan i befintligt 
regelverk. Det hade varit bättre att standardisera dispenskraven genom att ange vissa 
kriterier som ska uppfyllas, verksamheterna hade då lättare kunnat förutse utfallet av sin 
ansökan. 

Renova lyfter att representanter för de privata företagen i utredningen menar att förslaget 
är så snävt och krångligt att det i praktiken inte innebär någon förbättrad 
dispensmöjlighet. Avfall Sveriges representant menade att utredningen inte närmare har 
motiverat på vilket sätt nuvarande dispensgrund i 15 kap. 25 § första punkten i 
miljöbalken inte skulle möjliggöra för verksamhetsutövare att erhålla dispens. Renova 
instämmer med Avfall Sveriges bedömning och anser att förslaget inte tillför något 
väsentligt.  

Nämnders och bolags synpunkter finns i sin helhet i bilagorna 2–4. 

Avfall Sveriges och Sveriges kommuner regioners synpunkter 

Avfall Sverige 
Avfall Sveriges anser att förslaget, tvärt emot regeringens intentioner, riskerar att försvåra 
möjligheterna att skapa en cirkulär ekonomi. Avfall Sverige menar att utredningen inte 
visar hur ett frival bättre ska bidra till en cirkulär ekonomi. När fler aktörer engageras 
kring verksamheternas avfall lär det däremot, enligt organisationen, leda till ökade 
transporter, dyrare hantering, ökat tillsynsbehov och större administrativ börda för 
kommunerna. Det finns även anledning att se över vilka effekter ett frival kan få på 
hälsoskyddet enligt Avfall Sverige.  

Avfall Sverige framför vidare att det saknas flera viktiga pusselbitar som behöver vara på 
plats innan man kan fatta beslut om ett eventuellt frival. Ansvarsavgränsningen för 
kommunalt avfall behöver förtydligas (bilaga 5) och regeringen måste också sätta ned 
foten kring en rad frågor som nu ligger på dess bord, bland annat rörande EU:s 
engångsplastdirektiv, producentansvar på textil, förbättrad utsortering och krav på 
bostadsnära insamling av förpackningar, krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall 
och inte minst ordning och reda i avfallet.  

Avfall Sverige ser en risk att ett frival kommer att resultera i miljömässigt och cirkulärt 
sämre avfallshantering vilket har framförts av organisationens representant i utredningens 
expertgrupp. 

Avfall Sverige konstaterar att när regeringen tillsatte utredningen var uppdraget inte att 
utreda om ett frival var ett bra förslag - snarare hur det skulle kunna införas. Detta är 
också vad som levererats. 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. 

SKR 
Sveriges kommuner och regioners expert som läst betänkandet har gjort att särskilt 
yttrande i utredningen. I det framförs sammanfattningsvis att de förslag utredningen har 
landat i på ett avsevärt sätt kommer att påverka avfallsinsamlingen och tillsynen av det 
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kommunala avfallet och att utredningen hade behövt mer tid för att genomlysa 
konsekvenserna av denna förändring. Det har brister i analysen av systemsyn och det är 
tveksamt om förslaget kommer att uppnå de eftersträvade målen i direktiven; om det 
kommer att gynna en cirkulär omställning och leda till mer miljönytta än dagens 
reglering. 

Av yttrandet framgår vidare bland annat att förslaget om frival innebär en stor 
administrativ börda; både genom att hantering av själva ärendena om frival, behov av 
utökad, och i vissa fall närmast omöjlig, tillsyn i flera led och genom hantering av 
utökade uppgifter för statistikinsamling. Ett av de största problemen är att utredningen 
inte gått tillräckligt på djupet i förutsättningarna för tillsyn. En av de största bristerna i 
utformningen av frivalet från ett miljöperspektiv är att det inte alls tar sikte på de goda 
ambitionerna i avfallshanteringen utan kommer att gälla alla som oavsett om avsikten är 
att spara pengar eller låta avfallet behandlas högre upp i avfallstrappan. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Göteborgs Stad anser att målsättningen i den så kallade avfallshierarkin som är 
gemensam för hela EU och även återfinns i Göteborgsregionens gemensamma avfallsplan 
Göteborgsregionen minskar avfallet borde ha varit den främsta utgångspunkten i 
utredningen. Syftet med utredningen har varit att ge ökade möjligheter för yrkesmässiga 
verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall. Staden bedömer att utredningen har 
hittat vägar för detta, men tycker att det är en brist att inte uppdraget omfattar några 
stärkta miljöambitioner för verksamheternas avfall. Förslaget riskerar även att hämma den 
lokala miljöstyrningen. 

Utifrån stadens internremiss och yttranden från kommunernas branschorganisation 
Svenskt Avfall samt Sveriges kommuner och regioners expert är stadsledningskontoret 
samlade bedömning att avstyrka frival i den form som föreslås i utredningen. Kontoret 
förordar istället ett frival som ställer krav att den som ansöker om frival, ska intyga att 
hanteringen utgör ett lika bra eller bättre val utifrån avfallshierarkin i miljöbalkens 15 kap 
10 § än om det hade hanterats inom kommunens försorg. 

Utredningens förslag om ett dispensförförande som alternativ till frival bedöms av 
utredningen själv som resurskrävande för tillsynsmyndigheterna. Utredningens 
beskrivning ger bilden av ett ganska omfattande ansökningsförfarande. Det blir även en 
inbyggd osäkerhet för verksamheterna då de inte på förhand kan veta om ansökan 
kommer avslås eller beviljas. Stadsledningskontoret delar den bilden och föreslår att 
utredningens förslag till utformning av dispens avstyrks. 

Synpunkterna i sin helhet finns i bilaga 6 och 6a. 

 

 

 

Jonas Kinnander  
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Sammanfattning 

Vårt uppdrag  

Utredningen har undersökt alternativa lösningar för hur yrkes-
mässiga verksamheter ska få ökad möjlighet att ta hand om sitt kom-
munala avfall. I dag har kommunerna, med vissa undantag, monopol 
på att samla in och behandla kommunalt avfall från både hushåll och 
verksamheter. Våra förslag till lösningar möjliggör nya modeller och 
metoder för en cirkulär ekonomi.  

I vårt uppdrag har ingått att utreda vidare det förslag till frival 
som regeringen tidigare har presenterat. Frival innebär att verksam-
heterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än att lämna det 
till kommunen. I vårt uppdrag ingick också att utreda utökade 
dispensmöjligheter beträffande verksamheternas kommunala avfall. 
Vi har även bedömt förslagens konsekvenser. 

Det kommunala avfallet – definition, mängder 
och ursprung  

Begreppet kommunalt avfall infördes i svensk lagstiftning den 
1 augusti 2020. Vägledningar tas för närvarande fram inom EU och 
i Sverige men det nya begreppet har ännu inte prövats i svensk rätt. 
Det tidigare begreppet hushållsavfall har däremot varit föremål för 
en rad tvister och domstolsavgöranden.  

Tidigare bedömningar om begreppet hushållsavfall har utgått från 
att avfallet är ett resultat av människors konsumtion, i enlighet med 
miljöbalkens förarbeten. Den avgränsning av det nya begreppet kom-
munalt avfall som bildar bakgrunden till Naturvårdsverkets aviserade 
vägledning utgår främst från den uppdaterade vägledning som EU 
publicerade i oktober 2020 samt senaste ändringen av avfallsdirektivet 
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(EU 2018/851). Vilka fraktioner och rester som ska klassificeras som 
kommunalt avfall avgörs utifrån de avfallskategorier som anges i 
bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614) samt EU-vägledningens 
tolkning av vad som ingår i respektive kategori. 

Verksamheters kommunala avfall består bland annat av matrester, 
livsmedelsförpackningar, servetter, pappershanddukar och hygien-
artiklar. Avfallet uppstår ofta i lunchmatsalar och fikarum, och det 
hamnar ofta i papperskorgen i olika gemensamma utrymmen. Utred-
ningen har fokuserat på det blandade restavfallet och det utsorterade 
matavfallet, eftersom dessa två fraktioner är de största mängderna 
avfall som kommunen samlar in i dag. De fraktionerna förväntas 
därmed vara de mest intressanta för verksamheterna att ta eget 
ansvar för vid ett frival.  

Statistik över verksamheternas kommunala avfall saknas 

Det finns ingen samlad statistik om vilken mängd kommunalt avfall 
som kan härledas från verksamheter. Skälet är att kommunerna 
samlar in kommunalt avfall både från hushåll och verksamheter på 
samma körtur, och avfallet körs sedan samlat till förbehandling eller 
behandling. Under 2019 samlade kommunerna in cirka 2,2 miljoner 
ton hushållsavfall dels i form av restavfall i säckar och kärl, dels i 
form av matavfall. Den största andelen av hushållsavfallet kom från 
just hushållen men cirka 490 000 ton beräknades komma från privata 
och offentliga verksamheter, varav det utsorterade matavfallet ut-
gjorde drygt 100 000 ton. Kommunalt avfall från verksamheter 
beräknas utgöra nästan 1,5 procent av allt avfall i Sverige 2019 om 
man inte räknar med gruvavfallet. 

Den största mängden kommunalt avfall från verksamheter kom-
mer i dag från restauranger och hotell men en stor andel uppstår även 
i offentliga verksamheter, till exempel i skolor och förskolor samt 
inom vård och omsorg. En betydande del av det kommunala avfallet 
uppstår därutöver på kontor, i industrier och i butiker.  

Kommunalt avfall från livsmedelsbutiker och restaurangkök 
hanteras i dag som verksamhetsavfall men det kan behöva klassas om 
med anledning av det nya begreppet kommunalt avfall. Här rör det 
sig om cirka 300 000 ton avfall från livsmedelsbutiker och en mindre 
mängd från restaurangkök. 
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Bristen på mer heltäckande statistik har inneburit att vi fått göra en 
del antaganden. Dessa har vi kunnat göra med god grund i detaljerad 
statistik från Göteborgs Stad som tillämpar viktbaserad taxa.  

En nordisk utblick över hantering av kommunalt avfall 

Utredningen har granskat hur Danmark, Finland och Norge lag-
stiftat och organiserat insamling och behandling av verksamheternas 
kommunala avfall. De flesta förändringar i dessa länder skedde för 
10–15 år sedan, och ändringarna har i första hand tillkommit för att 
öka konkurrensen. Företagen har önskat att affärsmässiga betingel-
ser ska styra valet av transportör, vilket har lett till att länderna helt 
eller delvis har lämnat det kommunala monopolet för verksam-
heternas kommunala avfall. Förändringarna har alltså inte primärt 
varit miljömässigt motiverade eller syftat till att främja den cirkulära 
ekonomin, även om detta är effekter länderna hoppas kunna se på 
sikt. Även om de olika länderna har olika utgångspunkter har deras 
erfarenheter varit värdefulla för arbetet med vår utredning.  

Våra överväganden och förslag 

Utredningen föreslår att miljöbalken, avfallsförordningen respektive 
miljösanktionsförordningen ändras så att de verksamheter som har 
ett avfallsabonnemang hos kommunen från och med 1 januari 2022 
ska ha har möjlighet till frival för transport och hantering av sitt 
kommunala avfall. Utredningen lägger också fram ett förslag till 
utökad dispensmöjlighet.  

Avfallsabonnenterna ska kunna välja transport och hantering 

Kommunerna ska alltjämt ha grundansvaret för kommunalt avfall 
som har producerats i eller i samband med yrkesmässig verksamhet. 
Men verksamheterna ska ges möjlighet att lämna den kommunala 
hanteringen och själva bestämma över transport och behandling av 
sitt avfall. Detta framgår av utredningens förslag till ändringar av 
avfallsförordningen. 
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Det är alltså avfallsabonnenterna som ska ha möjlighet att välja 
frival. En ordning där andra avfallsproducenter kan välja frival skulle 
däremot kunna riskera en oklar ansvarsfördelning inom fastig-
heterna, särskilt om man delar avfallsutrymme. I värsta fall skulle 
detta kunna leda till en oönskad nedskräpning om ingen vill kännas 
vid avfallet.  

En anmälan om frival omfattar i princip både transport och 
behandling av avfallet och ett frival bör inte omgärdas av krav på 
närmare angivna förutsättningar eller kriterier för verksamheterna; 
den verksamhetsutövare som vill nyttja möjligheten till frival ska 
kunna välja detta utan att belasta den kommunala förvaltningen med 
en omständlig och kostnadskrävande förhandsprövning eftersom en 
sådan ordning skulle tynga systemet.  

Anmälan om frival görs till kommunen sex veckor innan frivalet 
ska börja tillämpas. Verksamheten ska kunna uppvisa ett kontrakt där 
det framgår att man anlitar en yrkesverksam avfallsentreprenör och att 
de som transporterar och behandlar avfallet årligen ska rapportera in 
uppgifter om hanteringen till sin kommun. Abonnenten bör i god tid 
innan tillämpningen av frivalet inleds ha fått en bekräftelse från kom-
munen.  

Eftersom vi beräknar att frivalet inte i någon större utsträckning 
kommer att påverka mängderna avfall som i dag transporteras i kom-
munal regi, anser vi det tillräckligt med angiven tidsram. Tillsyns-
myndigheten ska kunna återkalla en registrering om frival.  

Den ordning vi föreslår innebär att en del av kommunens skyldig-
heter att lämna de uppgifter som behövs för statistikändamål med 
mera övergår till dem som hanterar avfallet, vilket föranleder ett tillägg 
i 7 kap. avfallsförordningen (2020:614). Således ska den som samlar in 
kommunalt avfall som omfattas av frival senast den 31 mars varje år 
lämna uppgifter om föregående kalenderår till kommunen om vem 
som lämnat avfallet samt avfallets sammansättning, ursprung och vikt 
i kilo. Vidare ska den som yrkesmässigt behandlar avfall som omfattas 
av frival enligt 7 kap. 2 c § avfallsförordningen (2020:614) senast den 
31 mars varje år lämna uppgifter i samlad form om föregående kalender-
år till kommunen med uppgifter om behandlat avfall vad gäller  

– avfallets vikt i kilo 

– den plats där avfallet har behandlats 

– de behandlingsmetoder som har använts  
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– antal kilo produkter och material som har upphört att vara avfall 
efter att ha förberetts för återanvändning, materialåtervunnits 
eller återvunnits på annat sätt.  

Att inte i tid lämna föreskrivna uppgifter ska föranleda sanktionsavgift 
enligt de tillägg vi föreslår i 11 kap. miljösanktionsförordningen. 

Ett alternativ är möjlighet till utökad dispens för vissa 
avfallsslag  

Som ett alternativ till frival lägger utredningen fram ett förslag till 
nya dispensregler. Vi har valt att föreslå en dispensgrund som är 
reserverad för verksamheter.  

Det avfallsslag eller den avfallsfraktion som en verksamhet söker 
dispens för ska på ett övergripande sätt syfta till ökad hållbarhet, 
lokalt, regionalt eller nationellt. Vi föreställer oss att en dispens ska 
sikta mot att minska mängden avfall eller främja hushållningen med 
råvaror och energi, och en dispensansökan ska redovisa en genom-
tänkt idé för hur detta ska åstadkommas.  

Samlat bör en beviljad dispens leda till att avfallet tas om hand 
bättre än vad som vore fallet utifrån det förfarande som kommunen 
kan erbjuda. Dispensen ska alltså ses som ett verktyg för att åstad-
komma ökad hållbarhet. 

Konsekvenser av att införa ett frival  

Utredningen uppskattar att cirka 130 000 ton av verksamheternas 
kommunala avfall (cirka 27 procent) kommer att hanteras av verk-
samheternas valda utförare i stället för av kommunernas utförare vid 
införandet av ett frival.  

Påverkan på verksamheterna  

Utredningen uppskattar att drygt 7 000 verksamheter kommer att 
byta till privat avfallsinsamling inom 5 år medan cirka 160 000 av 
dagens avfallsabonnenter kommer att fortsätta hantera sitt avfall i 
kommunens regi. Frival kommer troligen främst att användas i stor-
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stadskommuner, i tätortskommuner och i storstadsnära kommuner, 
eftersom nästan 80 procent av det kommunala avfallet genereras i 
sådana kommuner. Eftersom de flesta företag i Sverige är små 
(96 procent har färre än 10 anställda), ofta har mindre mängd kom-
munalt avfall och därmed betalar en relativt låg avfallstaxa, bedömer vi 
att de allra flesta små verksamheter kommer fortsätta att använda 
kommunens service. Det finns inga andra hinder, som vi ser det, för 
vilken verksamhet som helst att anmäla en registrering om frival, för-
utom en viss administrativ avgift som kommunerna kommer ta ut för 
att administrera anmälan om frival, samt kostnader förknippade med 
tillsyn. Av de lite större privata verksamheterna, med 50 och fler 
anställda, uppskattar vi att drygt hälften av dem kommer att byta till 
en privat avfallsinsamlare.  

Ett frival skulle ge privata avfallsinsamlare möjlighet att specia-
lisera sig och erbjuda nya insamlingslösningar. Avfallsproducenter 
efterlyser exempelvis bättre möjligheter att få statistik över sitt avfall 
från insamlarna, vilket kräver att avfallet vägs. 

Påverkan på kommunernas avfallsinsamling  

Införandet av ett frival kommer utifrån utredningens beräkningar att 
minska omsättningen för kommunernas insamling av restavfall och 
matavfall från hushåll och verksamheter med cirka 7 procent. Kom-
munernas intäkter från verksamheters abonnemang för insamling av 
restavfall och matavfall kommer att minska med 25 procent i genom-
snitt, enligt utredningens uppskattningar.  

Påverkan på tillsyn, kontroll och information  

Kommunernas miljö- och hälsotillsyn kommer att kunna förstärkas 
genom tillsynsavgifter från verksamheter som anmäler om frival. 
Eftersom tillsynen till stor del är avgiftsfinansierad kommer de nya 
tillsynsavgifterna kunna bidra till utökad tillsyn på ett område som 
är eftersatt och svårt att tillsyna på grund av att många aktörer ofta 
är aktiva i flera kommuner. Tillsyn är också en viktig grund för att 
marknadsekonomi ska fungera. I dag är kommunernas tillsyn på 
avfallsområdet ofta begränsad till klagomål och till farligt avfall.  
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När utredningen beräknar konsekvenserna av frival som även om-
fattar livsmedelsbutiker och restaurangkök blir antalet registreringar 
till kommunen dubblerat – från cirka 7 000 till cirka 14 000. Detta 
beror på att vi förutsätter att de flesta dagligvarubutiker som i dag 
har en egen hantering av kommunalt avfall önskar fortsätta att göra 
detta. Dessutom tror vi att en andel av restaurangerna kommer 
anmäla frival bland annat för förbrukade frityroljor, eftersom de har 
ett värde på marknaden.  

Vi föreslår att frivalet omgärdas med möjligheter för samhället att 
kunna kontrollera att frivalsaktörerna uppfyller regelverken, som att 
arbeta förebyggande och i enlighet med avfallshierarkin i miljö-
balken. En viktig förutsättning är ett årligt rapporteringskrav till 
kommunen från dem som samlar in och behandlar avfallet. Även 
konkurrensen gynnas av en god tillgång till information om avfallets 
beskaffenhet och volym.  

Förutom att tillgängliga data om avfallshanteringen ger ett under-
lag för tillsynen ger de möjlighet för kunder och medborgare att 
jämföra olika verksamheters avfallshantering. Rapporteringen ger 
även ett underlag till den statistik som behövs för Naturvårdsverkets 
rapportering till EU.  

Uppgifter för Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket bör med fördel ta fram nationella riktlinjer för hur 
anmälningar om frival, rapportering och tillsyn ska bedrivas, för att 
få en nationell samordning och undvika parallellt arbete i kommu-
nerna. Utredningen utgår från att nationellt enhetliga digitala lös-
ningar för anmälan och rapportering kan spara mycket tid för både 
kommuner och verksamheter, och vi ser digitala lösningar och ut-
ökad information som viktiga förutsättningar för att frivalet ska 
fungera effektivt för verksamheter och kommuner. 

Påverkan på regionerna 

Utredningen bedömer att påverkan på regionerna blir liten, men 
eftersom även offentliga verksamheter kan söka frival skulle exem-
pelvis kommunalt avfall från sjukhus kunna bli föremål för frival. 
Även utförare av allmänna kommunikationer i ett län skulle kunna 
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anlita ett insamlingsföretag som tar hand om avfallet i flera kom-
muner.  

Påverkan på privatpersoner 

Kommunerna lyfter farhågan att frivalet kan komma att leda till 
högre taxor för de mindre företagen och för hushållen. Någon sådan 
effekt har inte kunnat ses i Finland, Norge eller Danmark efter att 
de länderna minskat kommunernas ansvar för kommunalt avfall. 
Utredningen bedömer att en viss justering ändå kan bli aktuellt i 
kommunernas avfallstaxa, men förändringen med ett frival bedömer 
vi som liten jämfört med andra beslutade och planerade förändringar 
som till exempel den kommande fastighetsnära insamlingen.  

Påverkan på brottsligheten 

Det finns inte några tecken på att brottsligheten skulle öka med 
anledning av frivalet. Utredningen baserar denna bedömning bland 
annat på erfarenheter från Finland, Norge och Danmark.  

Påverkan på miljön 

Plockanalyser, där man analyserar vad en soppåse innehåller, visar att 
upp till 80 procent av restavfallet består av fraktioner som går att 
sortera ut och återvinna som till exempel mat, papper och plast. 
Utredningen bedömer att fler fraktioner måste sorteras ut än i dag, 
helst med sorteringskrav på nationell nivå. Dessa fraktioner måste 
dessutom hållas åtskilda för att större och renare flöden för material-
återvinning ska bli tillgängliga. I jämförelse med hushållens kom-
munala avfall förväntas verksamheternas avfall dock vara enklare att 
sortera samt bestå av större flöden. Det kan därmed vara en fördel 
att hålla detta avfall åtskilt från hushållens restavfall.  

Frivalet kommer att underlätta för avfallsproducenter att anpassa 
sin insamling och hantering av avfall utifrån verksamheternas behov 
och krav. Det kommer samtidigt skapa incitament för att öka material-
återvinningen eftersom vissa fraktioner, till exempel pappers- och 
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plastavfall, har ett positivt värde jämfört med att förbränna avfallet, 
som innebär en kostnad för avfallsproducenten.  

Ett frival kan minska avfallsproducenternas kostnader med cirka 
85 miljoner per år om utsorteringen och materialåtervinningen ökar 
med tio procent efter en period på 5 år. Samtidigt skulle utsläppen 
av växthusgaser minska med cirka 5 300 ton koldioxidekvivalenter. 

De allra största miljöeffekterna uppstår om avfall kan undvikas 
och förebyggas, och möjligheten till frival förenklar även för cirku-
lära affärsmodeller där verksamheter vill lämna kommunalt avfall i 
form av förbrukade varor, exempelvis vissa möbler, till andra företag. 

Påverkan på transporterna 

Det finns ingen forskning som visar att antalet transporter kommer 
att öka om avfallsproducenter i och med frivalet får möjlighet att 
samordna restavfallet och matavfallet med producentansvarsfrak-
tioner och övrigt verksamhetsavfall. Beräkningar från Trafikanalys 
visar att transporterna av allt kommunalt avfall utgör en liten andel 
(1,2 procent) av alla transporter i Sverige. Transporterna av det kom-
munala avfallet från verksamheter som beräknas gå över till frival, 
utgör därmed 0,09 procent av transporterna i Sverige. En ökad grad 
av materialåtervinning kommer att öka behovet av transporter men 
innebär stora klimatbesparingar i jämförelse med energiåtervinning.  

Påverkan på förbränningsanläggningarna 

Den avfallsmängd som beräknas flyttas från kommunerna till privata 
avfallsbolag utgör cirka 0,5 procent av bränslemixen i förbrännings-
anläggningarna i Sverige. De privata företagen kommer dock även 
fortsättningsvis vara beroende av kommunernas förbrännings-
kapacitet, eftersom 72 procent av förbränningskapaciteten ägs av stat 
och kommun. Förändringen beräknas därmed inte påverka värme-
kraftverken. Däremot kommer anläggningarna att behöva rapportera 
årligen om hur verksamheters avfall hanterats, vilket innebär en 
mindre men ny kostnad.    
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Påverkan på regeltolkning 

Kommunerna, avfallsproducenterna, insamlarna och behandlarna, 
beskriver de ständiga tvisterna om gränsdragningar som ett hinder 
för långsiktiga investeringar för en cirkulär ekonomi. Genom att 
öppna för frival ges möjlighet att undvika oenighet vid tolkningen av 
begreppet kommunalt avfall.  

Samhällsekonomiska effekter 

Insamling av kommunalt avfall från verksamheter kommer vid ett 
frival att överföras från kommunernas utförare till ett värde av 
800 miljoner kronor per år. Avfallsproducenternas kostnader för in-
samling av kommunalt avfall kommer att minska med cirka 
85 miljoner kronor per år på grund av konkurrens, serviceanpass-
ning och ökad källsortering. Den kommunala tillsynen kommer till-
föras 10 till 20 miljoner kronor varje år i tillsynsavgifter. 

En utökad dispens skulle ge begränsad effekt 

Enligt utredningens beräkningar kommer färre verksamheter vara 
intresserade av att söka dispens än av att använda frival, eftersom 
dispenser ställer större krav och innebär mer arbete. Dessutom är en 
dispensprövning förknippad med osäkerhet om utfallet.  

Om utökad dispens väljs som alternativ skulle endast cirka 
300 verksamheter och cirka 30 000 ton avfall att byta till privat 
avfallsinsamling enligt våra beräkningar, och utifrån de mindre 
avfallsvolymer som förväntas bli aktuella för en dispens än för frival 
skulle därmed en mindre mängd avfall sorteras ut till material-
återvinning. Om livsmedelsbutiker och restaurangkök räknas in blir 
enbart kostnaden för dispensansökningar cirka 90 miljoner kronor 
högre jämfört med kostnaderna för frivalsanmälningarna.    
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Ett frival kan bidra till cirkulär ekonomi  

Det finns många mål och strategier på området cirkulär ekonomi, 
och nödvändigheten av att hushålla bättre med samhällets resurser 
och sluta kretsloppen har konstaterats under decennier tillbaka. 
Övergången till en cirkulär ekonomi beräknas ge stora ekonomiska 
och miljömässiga fördelar i form av lägre kostnader, ökad sysselsätt-
ning, mindre resursförbrukning och lägre klimatutsläpp. Forskning 
framhåller dock att förutsättningarna för en fungerande cirkulär 
ekonomi, liksom för en linjär ekonomi, behöver innehålla bestånds-
delar i form av äganderätt, tydligt regelverk och konkurrens. 

Eftersom ett stort ansvar ligger på verksamheterna att hitta 
lösningar för att förbygga avfall och avfallets hantering är det viktigt 
att undanröja hinder så att dessa kan jobba långsiktigt med för-
bättringar, samt utveckla innovationer och affärsmodeller. Verksam-
heterna ser möjligheter i den cirkulära ekonomin och vill kunna äga 
sitt avfall, och det kommunala avfallet är en del i den helheten. Även 
om förändringen vid införande av ett frival kommer gå relativt lång-
samt och inte vara dramatiskt stor, bedömer utredningen att den är 
strategisk och principiellt viktig.  

Vi bedömer att ett frival därmed kommer kunna förstärka verk-
samheternas incitament att skapa en cirkulär ekonomi.  
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum: 2021-08-25 

§ 154 0548/21 

Remissvar Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin 
(SOU 2021:24)  
 

Beslut 

Enligt yrkande från M, L och C. 

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att tillstyrka utredningens frival. 

2. Nämnden beslutar att avstyrka utredningens dispensförslag. 

3. Nämnden beslutar att översända förvaltningens förslag till 

kommunstyrelsen som bakgrund till våra slutsatser. 

 

Handling 

Förvaltningen har 2021-08-12 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. 

Till sammanträdet föreligger ett yrkande från M, L och C, bilaga 1. 

 

Yrkanden 

Ordföranden Claes Johansson (M) och Peter Danielsson (D) yrkar bifall till 

yrkandet från M, L och C. 

Jöran Fagerlund (V), Ronnie Ljungh (MP), Kerstin Brunnström (S) och Abbas 

Moosavi (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner bifall till yrkandet från M, 

L och C. 

Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för bifall till yrkandet från M, L och C.  

Nej-röst för bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

Kretslopp och vattennämnden 

 
  



 

 

Kretslopp och vattennämnden 
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Omröstning 

Med 5 ja-röster för bifall till yrkandet från M, L och C och 4 nej-röster för bifall 

till förvaltningens förslag beslutar nämnden bifalla yrkandet från M, L och C. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från 

att rösta 

Claes Johansson (M) Ordf. X   

Kerstin Brunnström (S)  X  

Jöran Fagerlund (V) 2:e vice ordf.  X  

Anders Åkvist (D) X   

Kent Vahlén (L) 1:e vice ordf. X   

Ronnie Ljungh (MP)  X  

Abbas Moosavi (S)  X  

Gunilla Clancy (C) X   

Peter Danielsson (D) X   

Summa 5 4  

 

Protokollsutdrag skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2021-08-25 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

 

________________________ 

Emlia Dahlstedt 

 

 

Ordförande 

 

________________________ 

Claes Johansson 

 

Justerande 

 

________________________ 

Jöran Fagerlund 

 



Yrkande ärende 11 Remissvar Äga avfall, dnr 0548/21 

2021-08-25 

M, L, C 

Förvaltningen konstaterar att förslaget om frival inte ger några större negativa eller positiva 

miljöeffekter.  Det som påverkas är företagares möjlighet att påverka sin egen verksamhet. Om vi kan 

öka människors frihet utan att det ger negativ miljöpåverkan är det något vi vill bejaka. För 

företagsklimatet är det viktigt att inte ha kommunal byråkrati och monopol där det inte behövs.  

 

Vi tror att det räcker med frival och att det blir onödigt krångligt med ett utökat dispensförfarande 

också. Därför instämmer vi med förvaltningens förslag i denna del. 

 

Om det hade funnits inom remisstiden hade vi yrkat återremiss för att inarbeta våra slutsatser. Nu är det 

tyvärr inte tidsmässigt möjligt. 

 

Därför yrkar vi att nämnden beslutar: 

 

Att tillstyrka utredningens frival 

Att avstyrka utredningens dispensförslag 

Att översända förvaltningens förslag till kommunstyrelsen som bakgrund till våra slutsatser. 

Att förklara paragrafen omedelbart justerad 



 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 1 (9) 

 

Svar på remiss avseende Äga avfall - en del 
av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden beslutar att anta bifogat yttrande och 

översända det till kommunstyrelsen som svar på remissen. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Ärendet avser en utredning som remitterats från Miljödepartementet till 

Göteborgs Stad, Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24). 

Den innehåller förslag om frival och utökad dispensmöjlighet för yrkesmässiga 

verksamheters kommunala avfall. I remissen ligger att regeringen vill ha 

synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.  

Kretslopp och vattennämnden samt miljö- och klimatnämnden har fått remissen 

från kommunstyrelsen för yttrande och Renova AB har fått den för kännedom och 

eventuellt yttrande. Kommunstyrelsen önskar svar senast den 26 augusti 2021 och 

ska i sin tur svara Regeringskansliet senast 1 oktober.  

Förvaltningen bedömer att frivalet kan minska avfallshanteringskostnaderna för 

ett flertal verksamheter, att det inte ger några stora miljöeffekter, men att det 

riskerar hämma den lokala miljöstyrningen. Förvaltningen föreslår därför att 

nämnden avstyrker förslaget om frival. Förvaltningen bedömer att förslaget om 

utökad dispensmöjlighet inte förenklar hanteringen i någon större utsträckning 

och föreslår att nämnden avstyrker förslaget. 

 

Kretslopp och vatten 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 
 

Bilagor 

1. Yttrande över SOU 2021:24 Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin 

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2021-08-12 

Diarienummer 0548/21 

 

Strategisk samordning 

Ann-Louise Eliasson 

Telefon: 031-368 27 75 

E-post: 

ann-louise.eliasson@kretsloppochvatten.goteborg.se 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202124/
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ett yttrande avseende en 

utredning som remitterats från Miljödepartementet till Göteborgs Stad, Äga avfall 

– en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24). Kretslopp och vattennämnden 

samt miljö- och klimatnämnden har fått remissen från kommunstyrelsen för 

yttrande och Renova AB har fått den för kännedom och eventuellt yttrande. 

Kommunstyrelsen önskar svar senast den 26 augusti 2021 och ska i sin tur svara 

Regeringskansliet senast 1 oktober.  

Beskrivning av ärendet 

Utredningen har undersökt lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få 

ökad möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall. I dag har kommunerna 

ansvar för att samla in och behandla kommunalt avfall från både hushåll och 

verksamheter. I uppdraget ingick att fortsätta utreda regeringens tidigare förslag 

till frival (togs fram av Miljödepartementet och remitterades i promemorian 

”Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet”). Frival innebär att 

verksamheterna kan välja att hantera avfallet på annat sätt än att lämna det till 

kommunen. Det ingick också att utreda utökade dispensmöjligheter beträffande 

verksamheternas kommunala avfall. Utredningen har även bedömt förslagens 

konsekvenser. Flera tidigare utredningar har analyserat och föreslagit förändringar 

om vem som ska äga och ha ansvaret för avfall som liknar eller är jämförligt med 

hushållsavfall från verksamheter, men inga förändringar har genomförts. 

Begreppet kommunalt avfall infördes i svensk lagstiftning den 1 augusti 2020. Det 

nya begreppet har ännu inte prövats i svensk rätt, men det tidigare begreppet 

hushållsavfall har varit föremål för en rad tvister och domstolsavgöranden. 

Verksamheters kommunala avfall består bland annat av matrester, servetter, 

pappershanddukar och hygienartiklar. Verksamheterna har eget ansvar för allt 

annat avfall som uppstår, vilket varierar kraftigt utifrån verksamheternas art, men 

som totalt i landet är en mycket större mängd än det kommunala avfallet. Uttjänt 

inredning, byggavfall, produktionsrester och farligt avfall är alla exempel på 

verksamheternas avfallsansvar. Eftersom det inte är klargjort i vilken utsträckning 

livsmedelsbutiker och restauranger har kommunalt avfall har utredningen 

beräknat konsekvenser både med och utan dessa verksamheter. 

Utredningen föreslår att lagstiftningen ändras så att de som har ett 

avfallsabonnemang hos kommunen från och med 1 januari 2022 ska ha möjlighet 

till frival för transport och hantering av sitt kommunala avfall om avfallet inte 

kommer från hushåll. Kommunerna ska ha kvar ett grundansvar.  

Anmälan om frival föreslås göras till kommunen sex veckor innan frivalet ska 

börja tillämpas. Verksamheten ska kunna uppvisa ett kontrakt där det framgår att 

man anlitar en yrkesverksam avfallsentreprenör. De som transporterar och 

behandlar avfallet ska årligen rapportera in uppgifter om hanteringen till sin 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202124/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/04/sou-202124/
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kommun. Abonnenten bör i god tid innan tillämpningen av frivalet inleds ha fått 

en bekräftelse från kommunen.  

Utredningen lägger också fram ett förslag till utökad dispensmöjlighet. Det 

avfallsslag eller den avfallsfraktion som en verksamhet söker dispens för ska på 

ett övergripande sätt syfta till ökad hållbarhet, lokalt, regionalt eller nationellt. En 

dispens ska sikta mot att minska mängden avfall eller främja hushållningen med 

råvaror och energi, och en dispensansökan ska redovisa en genomtänkt idé för hur 

detta ska åstadkommas. 

Våra nordiska grannländer har sedan flera år tillbaka överfört ansvaret att hantera 

det kommunala verksamhetsavfallet från kommunerna till verksamheterna. 

Utredningen har inte hittat något underlag från Norge, Finland eller Danmark som 

visar på tydliga effekter på miljö, hushållens avfallsavgifter eller brottslighet. 

Utredningen bedömer att följande konsekvenser uppstår: möjligheter för 

avfallsproducenter att anpassa hanteringen efter sina behov, minskade kostnader 

för avfallsproducenter, tydligare koppling mellan källsortering och 

kostnadsbesparing och därmed ökad sortering samt nya insamlingslösningar. 

Utredningen har använt underlag från Kretslopp och vatten om avfallsmängder i 

Göteborg för att beskriva nuläge och bedöma effekter.  

Möjligheten bedöms främst användas i storstadskommuner, deras kranskommuner 

och kommuner med större tätorter. Utredningen bedömer att ungefär hälften av 

företagen med mer än 50 anställda kommer nyttja möjligheten till frival, totalt 

7 000 stycken med en snäv tolkning av begreppet kommunalt avfall. Företagen 

kommer behöva erlägga avgifter till tillsynsmyndigheten för administration och 

tillsyn. Kommunernas intäkter genom avfallstaxan bedöms minska med 25 

procent i genomsnitt, men detta bedöms inte påverka kommunernas övriga 

avfallsinsamling eftersom den sker till självkostnadspris. 

Förvaltningens bedömning 

Övergripande bedömning 

Syftet med utredningen har varit att ge ökade möjligheter för yrkesmässiga 

verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall. Förvaltningen bedömer att 

utredningen har hittat vägar för detta, men tycker att det är en brist att inte 

uppdraget omfattar några stärkta miljöambitioner för verksamheternas avfall. 

Förvaltningen anser att alla avfallsslag som regeringen avser förändra ansvaret för 

borde hanteras utifrån ett helhetsperspektiv. Parallellt utreds nu hur ansvaret för 

förpackningar ska fördelas mellan producenter och kommuner. Ansvaret för 

returpapper flyttas till kommunerna vid årsskiftet. För ett år sedan ändrades 

miljöbalken avseende vad som inkluderas i det kommunala ansvaret. Utan en 

övergripande inriktning och struktur riskerar det uppstå många oklarheter i 

framtida lagstiftning när man endast försöker lösa olika delproblem. 
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Förvaltningen instämmer i utredningens bedömning att många verksamheter 

skulle kunna samordna hanteringen av verksamhetsavfallet och det kommunala 

avfallet. Verksamheterna tar ansvar för sitt eget avfall redan idag och att addera 

det avfall som hittills varit kommunalt och utgör en mindre mängd bedöms inte 

påverka hanteringen i någon större utsträckning. Förvaltningen instämmer inte i 

utredningens bedömning att detta skulle öka sorteringen och ge positiva 

miljöeffekter, men tror inte heller det skulle ge några större negativa 

miljöeffekter. Sortering som ger en behandling med låga miljöeffekter är möjlig 

redan i dagens system och uppmuntras och subventioneras genom den 

miljöstyrande avfallstaxan. De kommunala avfallstransporterna i Göteborg 

samordnas med varandra och sker med fossilfria fordon. För ett flertal 

verksamheter skulle det ge en ekonomisk effekt, eftersom dagens avfallstaxa är 

miljöstyrande, så finns det billigare lösningar utanför taxesystemet för 

verksamheter med stora restavfallsmängder. Erfarenheterna från övriga Norden 

som utredningen sammanställt visar inte på några större effekter. 

Utredningen avser kommunalt avfall, som innan ändringen i miljöbalken förra 

året benämndes hushållsavfall. Det finns ingen färdig vägledning från 

Naturvårdsverket eller rättsfall utifrån det nya begreppet. Förvaltningen anser att 

det inte är tydligt klarlagt vad som ingår i kommunalt avfall och därmed är också 

utredningens omfattning något oklar. Förvaltningen anser att detta särskilt gäller 

för fettavskiljarslammet. 

Förvaltningen bedömer att prisskillnaden mellan kommunens avfallstjänster och 

de som erbjuds på marknaden huvudsakligen består dels av miljöstyrande 

avfallstaxa, dels av de högre krav som kommunerna ställer på 

avfallstransporterna. Förvaltningen ser till exempel inte att den totala 

transportmängden verkar påverkas i en sådan utsträckning att kostnaderna 

påverkas, utredningen presenterar en svag minskning, medan flera yttranden på 

tidigare frivalsförslag sett en risk för ökning av transportarbetet. Inte heller 

verksamheternas kostnadsbesparing knutna till avfallsmängder och sortering 

borde minska i ett frival, när miljöstyrningen genom taxan minskar. Förvaltningen 

instämmer i utredningens bedömning att miljötillsynen och kostnader för 

handläggning av ansökningar och statistik ökar. Förslaget om frival innebär alltså 

att ekonomiska resurser till konkreta miljöåtgärder minskar och till en mindre del 

ersätts av mer administration och miljökontroll.  

Sammanfattningsvis kan frivalet minska avfallshanteringskostnaderna för 

större verksamheter, det ger inga stora miljöeffekter, men riskerar hämma den 

lokala miljöstyrningen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avstyrker 

förslaget. 

Detaljerad bedömning 

Effekter på sortering 

Utredningen anger att eftersom sorteringen tydligare kopplar till kostnaderna på 

marknaden kommer sorteringen att öka. Förvaltningen instämmer inte i den 
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bedömningen. Eftersom många kommuner tillämpar miljöstyrande taxa så är det 

ekonomiska incitamentet ofta högre för sortering inom den kommunala 

avfallshanteringen än vad som följer av marknadsläget. I Göteborg är den rörliga avgiften 

(viktavgiften) högre än marknadspriset på behandling för att öka incitamentet till 

minimering och sortering. Det är ju till viss del genom att undvika denna typ av 

incitament som kostnaderna för de som gör ett frival kan minskas. 

Handläggning av frival i Göteborg 

De flesta kommuner föreskriver i sin renhållningsordning (delen 

avfallsföreskrifter) att det är fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som ska 

ansvara för avfallshantering för det avfall som uppkommer. Det är dessa som 

kommer kunna anmäla frival i Göteborg. Verksamheterna kommer därför få 

delvis olika villkor för sin avfallshantering beroende på vilka lokaler de nyttjar 

och hur avfallshanteringen anordnas i dessa. Eftersom frivalet är kopplat till 

miljöbalken och avfallsföreskrifterna där miljö- och klimatnämnden är 

tillsynsmyndighet och Kretslopp- och vattennämnden är utförare samt utifrån att 

frivalet kan återkallas av miljöskäl genom myndighetsbeslut så antar 

förvaltningen att frivalet kommer att handläggas av miljö- och klimatnämnden i 

Göteborg.  

Kommunikationen mellan miljöförvaltningen och Kretslopp och vatten blir viktig 

för att det ska fungera inom sex veckor från anmälan. Kretslopp och vatten 

kommer behöva meddela avslut till dagens utförare, slutfakturera, ta hem 

behållare samt återlämna nycklar. En längre tid hade underlättat dessa avslut. 

Utredningen beskriver kompletterande åtgärder som tillsynsmyndigheterna kan 

genomföra för att underlätta administrationen och förvaltningen instämmer i att 

dessa eller liknande kan bidra till en snabb handläggning. 

Förvaltningen anser att rapporteringskraven från avfallshanterare som hanterar 

kommunalt avfall borde kunna strykas om det säkerställs att kommunerna ges 

tillgång till den nationella statistiken från de ökade kraven på rapportering i 

miljörapporterna på kommunnivå och att dessa mängder redovisas där. Samt att 

inga krav ställs på kommunerna att rapportera avfall de ej hanterar. 

Inrapporteringen riskerar vara av ojämn kvalitet och en felkälla kommer vara 

transporter över kommungränser. Förvaltningen anser att det innebär onödig 

administration att rapportera avfallsmängder till flera olika myndigheter. 

Effekt - Överkapacitet 

Utifrån att frival kan väljas med kort varsel och för olika tjänster kan det komma 

att uppstå överkapacitet i förvaltningens insamlingsresurser under vissa perioder 

(behandlingsavtal, kärl och insamlingsavtal inklusive fordon, personal samt andra 

behållare). Kostnader för att behålla eller avveckla denna överkapacitet kommer 

behöva tas ut av andra kunder än de som lämnar systemet. Troligen kommer 

överkapacitet och medföljande kostnader uppstå mest de första åren för att sedan 

stabiliseras om inte andra förutsättningar ändras. 
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Förslag om dispens 

Möjligheter till dispens finns redan idag och utredningens förslag till nya 

möjligheter till dispens öppnar möjligheten lite mer. Förvaltningen bedömer att 

kraven på både dagens och förslagets dispensansökningar är ganska omfattande. 

Det gör att det är ett ganska dyrt och inte särskilt användbart sätt för 

verksamheterna att hitta egna lösningar. Förvaltningen kan se att tydligare 

kriterier för undantag och dispenser skulle kunna vara lämpligt att utveckla istället 

för ett generellt frival eller omfattande dispenser, om det kallas begränsat frival 

eller enklare dispenser spelar mindre roll. Detta skulle kunna vara ett enklare 

verktyg för att utveckla återvinningen när verksamheter har lösningar för vissa 

avfallsslag. Utredningens beskrivning ger bilden av ett ganska omfattande 

ansökningsförfarande i förslaget. Förvaltningen föreslår att utredningens 

förslag till utformning av dispens avstyrks. 

 

Effekt på miljöstyrning och kontroll 

Förvaltningen bedömer att förslaget att verksamheter ska kunna välja frival för 

bara vissa av de avfallsslag som kommunen ansvarar för minskar kommunernas 

möjlighet att använda miljöstyrande avfallstaxa för verksamheterna. Idag har 

Göteborg en avfallstaxa där kostnaden för matavfallshantering inte tas ut fullt ut 

som avgifter för den tjänsten och för viktavgiften är det tvärtom så att den är 

högre än behandlingskostnaden. Detta för att styra mot ökad sortering. Om 

förslaget införs och kunder kan välja att enbart ha matavfallstjänsten utan 

restavfall blir detta styrmedel inte verksamt. Lösningar kan eventuellt vara att 

enbart erbjuda tjänsterna som paket eller att inte ha miljöstyrande taxa för 

verksamheter, men förvaltningen har i detta skede inte undersökt om det är 

juridiskt möjligt.  

Kommunerna har flera verktyg för att påverka för förbättrad avfallshantering, 

genom kommunikation, upphandlingskrav och taxestyrning. Dessa verktyg 

förlorar kraft avseende verksamheternas avfallshantering om ett frival genomförs. 

Förvaltningen anser att tydliga krav som kan följas upp genom tillsyn därför 

behöver ställas på verksamheternas avfallshantering från nationellt håll. 

Utredningen bedömer att tillsyn kommer ske ungefär vart sjätte år. Idag görs 

enklare kontroller av avfallet i samband med tömning och förvaltningen bedömer 

att ett frival innebär att riskerna för felsorterat avfall ökar när de täta kontrollerna 

minskar.  

Förvaltningen har särskilt farhågor kring tömningen av fettavskiljare där det är 

viktigt med regelbunden tömning för att skydda avloppsledningsnätet. Om avfallet 

framöver kommer klassas som kommunalt avfall (vilket är osäkert för närvarande) 

anser förvaltningen att det inte bör ingå i frivalet för att kommunen ska kunna ha 

löpande rådighet över att tömning genomförs. 

 

Förvaltningen instämmer med utredningen om att hanteringen av 

gränsdragningsfrågor, som kan vara resurskrävande, avseende ansvar för olika 
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avfall från verksamheter kan minska. Sådana eventuella oklarheter om vilket 

avfall som är kommunalt eller ej spelar mindre roll om verksamheterna kan 

hantera det på eget ansvar oavsett hur avfallet klassas. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förslaget bedöms ge minskade avfallshanteringskostnader för vissa verksamheter. 

Utredningen bedömer att kostnaderna kan minska med i genomsnitt 15 procent för 

de som väljer en privat utförare. 

Förslaget bedöms påverka Kretslopp och vattens ekonomi genom att vissa 

verksamhetskunder väljer andra leverantörer. Detta minskar intäkterna direkt, 

förvaltningens kostnader minskar också, men långsammare. Ett frival gör den 

ekonomiska planeringen mer osäker, särskilt de första åren efter ett införande. 

Eventuella avvecklingskostnader kommer behöva tas ut av andra kunder än de 

som lämnar systemet. Detta kan avse överkapacitet i insamlingsresurser (fordon, 

personal eller kärl). De verksamheter som valt frival kan välja att gå tillbaka till 

kommunens system och en del resurser behöver avsättas för att klara av detta, 

men behöver finansieras av de som är kund vid varje tillfälle. Idag utgör 

avfallshantering för verksamhetskunder en fjärdedel av Kretslopp och vattens 

avfallsverksamhet. 

Verksamheter som subventioneras inom dagens avfallstaxa förväntas inte i samma 

utsträckning byta till en dyrare avfallslösning som erbjuds på en marknad utan 

förväntas fortsatt att välja det kommunala alternativet. Om dagens miljöstyrande 

taxekonstruktion bibehålls innebär det att andra kundgrupper behöver täcka 

kostnaderna för subventionen.  

Att minska kundbasen inom den kommunala avfallshanteringen kan göra det 

svårare att finansiera större investeringar som kraftfullt minskar de fossila 

utsläppen från avfallshanteringen, då kommunerna tidigare än övriga 

avfallsmarknaden kan förväntas ha en vilja att betala för detta, kopplat till sina 

högre miljömål. Behandlingsanläggningarna blir mer beroende av statlig 

finansiering eller reglering för att få till framtida maskinell sortering eller 

koldioxidinfångning. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen ser inte att frivalet ger större förutsättningar för materialåtervinning 

eller ökat återbruk än dagens system. Det bidrar inte till att uppfylla 

avfallsplanens miljömål. 

Frivalet minskar möjligheten att påverka med de kommunala miljöstyrningarna: 

kommunikation, miljöstyrande taxa och upphandlingskrav. 

Frivalet är svårt att kombinera med en miljöstyrande taxa för verksamheter. 

Frivalet riskerar därför minska de lokala incitamenten för sortering. Det minskar 

också mängden avfall som omfattas av kommunala sorteringskrav och tillhörande 
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kvalitetskontroller här i Göteborg. Kvalitetskontrollerna ersätts av en ökad 

miljötillsyn som enligt utredningen beräknas ske vart 6:e år. 

Frivalet riskerar innebära att avfallstransporter utförs med lägre miljöprestanda än 

idag så länge miljökraven eller incitamenten på nationell nivå är lägre än 

förvaltningens krav. Idag är avfallstransporterna för det kommunala avfallet i 

Göteborg fossilfria. Utredningen framhåller att det är mer kostnadseffektivt med 

nationella ekonomiska incitament än lokala upphandlingskrav för att nå 

miljöeffekter. Upphandlingsmyndigheten å andra sidan framhåller att miljökrav i 

offentliga upphandlingar är ett viktigt styrmedel för att nå nationella 

miljökvalitetsmål. Utredningens förslag om frival innebär att det offentligas 

ansvarsområde minskas, bland annat med syftet att vissa verksamheter ska undgå 

de eventuella merkostnader miljökraven för med sig. Förvaltningen kan konstatera 

att dagens nationella styrning inte ger fossilfria transporter och att resonemanget 

riskerar underminera effekterna av miljökrav i offentlig upphandling om det 

breddas. 

Eventuella större anläggningar som bidrar till att minska de fossila utsläppen från 

avfallshanteringen kan eventuellt fördröjas (se resonemanget ovan under 

ekonomiska dimensionen). 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1: 

Yttrande över SOU 2021:24 Äga avfall – en del 
av den cirkulära ekonomin 
Kretslopp och vattennämnden yttrar sig över SOU 2021:24 Äga avfall – en del av 

den cirkulära ekonomin till kommunstyrelsen Göteborgs stad. Utredningen 

innehåller förslag om frival för yrkesmässiga verksamheters kommunala avfall 

samt om möjligheter till dispens. 

Nämnden bedömer att frivalet kan minska avfallshanteringskostnaderna för ett 

flertal verksamheter, det ger inga stora miljöeffekter, men riskerar hämma den 

lokal miljöstyrningen. Nämnden bedömer att förslaget om utökad 

dispensmöjlighet inte förenklar hanteringen i någon större utsträckning. 

• Kretslopp och vattennämnden avstyrker förslaget till frival 

• Kretslopp och vattennämnden avstyrker förslaget till dispensutformning. 

• Nämnden anser att alla avfallsslag som regeringen avser förändra ansvaret 

för borde hanteras gemensamt utifrån ett helhetsperspektiv 

• Nämnden anser att utredningens beskrivning av frivalets positiva effekter 

på sortering av verksamheternas kommunala avfall är överskattade. 

• Nämnden anser att det inte är tydligt klarlagt vad som ingår i kommunalt 

avfall och därmed är också omfattningen av förslagen oklar. Nämnden 

anser att det borde tydliggöras vad som inkluderas i begreppet kommunalt 

avfall. 

• Nämnden anser att ett alternativ med tydligare kriterier för dispens eller 

andra former av frivalsundantag från kommunal insamling skulle kunna 

bidra till enklare handläggning och ökad cirkularitet. 

• Nämnden anser att allt fettavskiljarslam borde klassas som kommunalt 

avfall och undantas från ett eventuellt frival för att skydda avloppsnätet. 

Kretslopp och vattennämnden 
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§ 174 Dnr 2021-13101  
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss Äga avfall – en del 
av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24, dnr 0922/21 

Beslut 
Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande över remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24 till 
kommunstyrelsen.  

Handlingar 
Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-08-23 med bilaga. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2021-08-27 
 

Vid protokollet 
 

 

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2021-08-30. 
 

Miljö- och klimatnämnden 
 

  

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2021-08-24 

Sekreterare 
Sara Alander 

 

 

Ordförande 
Emmyly Bönfors Jansson (C) 

Justerande 
Helena Norin (MP) 
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Yttrande till kommunstyrelsen över remiss 

Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin 

SOU 2021:24, dnr 0922/21 

Förslag till beslut 

Miljö- och klimatnämnden skickar över miljöförvaltningens tjänsteutlåtande som eget 

yttrande över remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24 till 

kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Ärendet avser en utredning som remitterats från Miljödepartementet till Göteborgs Stad, 

Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24). Den innehåller förslag om 

frival och utökad dispensmöjlighet för yrkesmässiga verksamheters kommunala avfall. 

Regeringen önskar att få in synpunkter på förslagen i betänkandet och har därför skickat 

ut det på remiss. Miljö- och klimatnämnden samt Kretslopp och vattennämnden har fått 

remissen från kommunstyrelsen för yttrande och Renova AB har fått den för kännedom 

och eventuellt yttrande. Kommunstyrelsen önskar svar senast den 25 augusti 2021 och 

ska i sin tur svara Miljödepartementet senast den 1 oktober 2021. 

Miljöförvaltningen avstyrker utredningens förslag om frival i sin nuvarande utformning. 

Miljöförvaltningen förordar då hellre utredningens förslag om ett utvecklat 

dispensförfarande.  

Miljöförvaltningen tillstyrker dock ett frival under förutsättning att utredningens förslag 

anpassas utifrån miljöförvaltningens föreslagna revideringar i detta tjänsteutlåtande. 

Främst bedöms ett frival, i dess nuvarande utformning, automatiskt inte bidra till ökad 

materialåtervinning eller cirkularitet av avfall. Förvaltningen förordar istället ett frival 

som kravställer att den som ansöker om det, ska intyga att hanteringen utgör ett bättre val 

utifrån avfallshierarkin i miljöbalkens 15 kap 10 § än om det hade hanterats inom 

kommunens försorg. Vidare anser förvaltningen att det finns brister i utredningens förslag 

avseende tillsynsmyndighetens befogenheter att fatta nödvändiga förelägganden och 

förbud i samband med ett frival.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Det är framför allt större företag och verksamheter som förväntas utnyttja möjligheten till 

frival eller söka dispens. De ges då större möjligheter att styra över avfallshanteringen 

och kan eventuellt få lägre kostnader. Utredningen bedömer att frivalsalternativet 

kommer vara som mest intressant för verksamheter med mer än 50 anställda i 
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storstadskommuner. Därmed kan Göteborgs Stad komma att påverkas mer av förslaget än 

en mindre kommun. Exakta siffror på antal anmälningar om frival som Göteborgs Stad 

kan komma att behöva hantera har inte beräknats inom ramen för detta tjänsteutlåtande, 

men utredningen uppskattar att drygt hälften av de verksamheter som har fler än 50 

anställda kommer att byta till en privat avfallsinsamlare.   

Miljö- och klimatnämnden kommer kunna ta ut en tillsynsavgift för hanteringen av frival 

och dispenser samt eventuell efterföljande tillsyn på dessa verksamheter. Kommunen 

kommer dock inte kunna ta ut avgift för administreringen av den årliga rapportering av 

avfallsmängder som avfallsinsamlare och avfallsbehandlare ska skicka in till kommunen. 

Utredningen bedömer att kostnaden för detta uppgår till 1,8 miljoner kronor år 5 för hela 

landet. Förvaltningen anser, bland annat med bakgrund av detta, att rapporteringen bör 

ske direkt till Naturvårdsverket.  

Vidare bedöms den administrativa bördan i form av registerhållning öka för kommunerna 

vid ett frival bland annat till följd av att kommunen åläggs att administrera anmälningar 

om frival. Det gäller såväl för tillsynsmyndigheten som avfallsorganisationen. 

Kretslopp- och vattennämnden kommer troligtvis behöva ha en viss överkapacitet för att 

kunna möta upp osäkerheten i hur många verksamheter som kommer att välja en annan 

entreprenör. Det förväntas, framför allt initialt, ge ökade kostnader som behöver täckas 

med avgifter för kvarvarande avfallsabonnenter, såväl för företag som privatpersoner.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Utredningen beräknar att det kommer ske en minskning av mängden restavfall från 

verksamheter som går till energiåtervinning med 10 procent under en 5-årsperiod, genom 

ökad källsortering. Den ökade källsorteringen menar utredningen ska komma från bland 

annat papper- och plastfraktioner. Förvaltningen bedömer inte att frivalet enligt förslaget, 

ger större förutsättningar för materialåtervinning eller ökat återbruk än dagens system. 

Det finns redan idag krav om att avfall som omfattas av producentansvar, så som papper 

och plast, ska sorteras ut separat.  

Miljöförvaltningen föreslår därför vissa förändringar i utformningen av frivalet som 

förvaltningen bedömer kan förbättra förutsättningarna för en bättre cirkularitet av 

kommunalt avfall. Den samlade analysen av den ekologiska dimensionen beskrivs under 

Förvaltningens bedömning. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bilaga 

1. Remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24. 
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Ärendet  

Kommunstyrelsen har gett miljö- och klimatnämnden möjlighet att yttra sig över remiss 

Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24 senast den 25 augusti 2021. 

Miljöförvaltningen har begärt och fått förlängd remisstid till den 27 augusti 2021 för 

behandling i miljö- och klimatnämnden den 24 augusti 2021. 

Miljöförvaltningen har bedömt förslagen i remissen och tagit fram förslag till yttrande 

som redovisas i detta tjänsteutlåtande. 

Beskrivning av ärendet 

Utredningen handlar om kommunens nuvarande monopol på omhändertagandet av 

kommunalt avfall (tidigare kallat hushållsavfall) från verksamheter. Utredningen föreslår 

att kommunerna alltjämt ska ha grundansvar för kommunalt avfall som har producerats i 

eller i samband med yrkesmässig verksamhet, men verksamheterna ska ges möjlighet att 

lämna kommunernas hantering och själva bestämma över transporter och annan hantering 

av sitt avfall. Förslaget bedömer man ökar incitamenten till cirkulära affärsmodeller, så 

som ökad materialåtervinning av verksamheternas kommunala avfall.  

Kommunalt avfall omfattar avfall från hushåll och sådant avfall som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll, det vill säga även sådant avfall som uppstår i 

verksamheter och som är likt hushållens avfall. Vilken typ av kommunalt avfall en 

verksamhet genererar kan i viss mån skilja sig åt beroende på vilken verksamhet det 

handlar om och om det hushållsliknande avfallet inte hålls åtskilt från övrigt 

verksamhetsavfall. I teorin är det hushållsliknande avfallet dock relativt homogent 

eftersom det vanligtvis uppstår i lunchmatsalar och fikarum samt hamnar i papperskorgar 

i gemensamma utrymmen och lokaler. Det handlar då typiskt om matrester, 

livsmedelsförpackningar, servetter, pappershanddukar och hygienartiklar.  

Verksamhetsavfall omfattas inte av det kommunala insamlingsansvaret. Således har 

verksamheterna själva ansvar för att sörja för att det blir omhändertaget av en 

avfallsbehandlare. Många större verksamheter har en privat avfallsinsamlare som hämtar 

de fraktioner som omfattas av producentansvar, farligt avfall och övrigt 

verksamhetsavfall. För livsmedelsbutiker och restaurangkök har det under lång tid pågått 

juridiska processer kring vilken del av avfallet som ska räknas som verksamhetsavfall 

respektive hushållsavfall. Praxis har därför utvecklats på området där avfall från 

restaurangkök i form av spillfett samt avfall från fettavskiljare inte är hushållsavfall 

(MÖD 6920-19 och 6924–19), heller inte osåld frukt i en livsmedelsaffär (MÖD 

2012:49). Däremot är avfall från café- och restaurangmatsalar typiskt sett hushållsavfall 

(MÖD 6920-19 och 6924–19 och MÖD 2006:65). Däremot finns ingen rättspraxis sedan 

termen kommunalt avfall infördes i miljöbalken den 1 augusti 2020. Definitionen är 

något annorlunda och har sin grund i ramdirektivet för avfall som är ändrat genom EU-

direktivet 2018/851. För närvarande pågår ett arbete inom EU med vägledning om hur 

olika avfallskategorier ska definieras. Efter det är det möjligt att det även kommer ny 

vägledning från Naturvårdsverket i frågan.  
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Miljödepartementets förslag 

Utredningen har lagt fram två förslag; införande av ett frival eller en utökad dispens som 

alternativ till frivalet. De två förslagen presenteras nedan. 

Frivalsförslagets huvudsakliga innehåll  

• Den verksamhetsutövare som är avfallsabonnent kan välja detta undantag, kallat 

frival, för omhändertagande av sitt kommunala avfall, efter anmälan om registrering 

till kommunen. Avfall som omfattas av producentansvar omfattas inte av förslaget. 

Frivalet föreslås kunna göras utan tidsbegränsning. 

• Den som ansöker om frival ska inneha ett kontrakt med den som ska utföra 

avfallshanteringstjänsten. 

• Det ska finnas möjlighet att söka om frival för en fraktion eller för alla 

avfallsfraktioner. 

• Rapporteringskrav införs, så att den som samlar in kommunalt avfall som omfattas av 

frival senast den 31 mars varje år ska lämna uppgifter avseende föregående år till 

kommunen i fråga om avfallets sammansättning, ursprung och vikt i kilogram. Även 

den som behandlar avfallet ska lämna uppgifter till kommunen varje år senast den 31 

mars med uppgifter om behandlat avfall vad gäller vikt, plats, behandlingsmetod och 

hur mycket som upphört att vara avfall.  

• Kommunen ska ha tagit emot en anmälan om registrering av frival 6 veckor i förväg. 

Kommunen behöver bara meddela att registreringen är mottagen.  

• Tillsynsmyndigheten får ta ut en avgift för administreringen av registreringen samt en 

tillsynsavgift för eventuell efterföljande tillsyn.  

• Tillsynsmyndigheten har möjlighet att dra tillbaka ett frival. Omhändertagandet 

återgår då till kommunen. 

Dispensförslagets huvudsakliga innehåll 

• En verksamhet ska kunna söka och få dispens från det kommunala monopolet för 

kommunalt avfall. Dispens ska medges om det innebär ett bättre omhändertagande för 

miljön som helhet till exempel genom att mängderna avfall minskar eller 

hushållningen med råvaror och energi främjas. Dispensen ska kunna utnyttjas av 

verksamheter som själva har en idé hur man vill ordna sin avfallshantering, under en 

kortare eller längre tid. 

• Tillsynsmyndigheten ska därefter handlägga ärendet och besluta om dispensen 

beviljas eller avslås.  

• Tillsynsmyndigheten får ta ut en avgift för handläggningen av dispensansökan samt en 

tillsynsavgift för eventuell efterföljande tillsyn.  

Utredningen bedömer sammanfattningsvis att frivalsalternativet är det alternativ som är 

mest kostnadseffektivt och som kan ge störst incitament för verksamheternas arbete för 

en cirkulär ekonomi. 
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Förvaltningens bedömning 

Frival 

Utredningen menar att ett frival kommer skapa incitament till ökad materialåtervinning 

och resurshushållning. Detta eftersom vissa fraktioner, till exempel pappers- och 

plastavfall, har ett positivt värde på marknaden jämfört med att förbränna avfallet som 

innebär en kostnad för avfallsproducenten. Att just exemplen om pappers- och plastavfall 

nämns anser förvaltningen är underligt då verksamheter redan idag ska sortera ut avfall 

som omfattas av producentansvar, till exempel förpackningar av plast och papper.  

Utredningen ger exempel från Finlands avreglering av det kommunala avfallsmonopolet. 

I Finland har materialåtervinningen ökat efter avregleringen men i långsam takt, enligt en 

finsk utredning som bilagts utredningen. En anledning till det anses vara att de privata 

avfallsaktörerna inte tagit emot sådana mängder avfall att det är lönsamt att investera i ny 

innovativ avfallshantering som flyttar avfall högre upp i avfallshierarkin. Det visar att det 

troligtvis inte är ett frival som kommer vara avgörande för att avfall flyttas högre upp i 

avfallshierarkin, utan andra typer av styrmedel.  

Det primära målet med utredningen är att verksamheter ska kunna äga sitt avfall. 

Utredningen uppger dock att förslaget även möjliggör för nya modeller och metoder för 

en cirkulär ekonomi. Miljöförvaltningen ställer sig dock tveksamma till det senare, 

samtidigt som vi anser att större fokus borde ha lagts på hur man uppnår en så god 

resurshushållning som möjligt. Majoriteten av det avfall som skulle omfattas av frival 

kommer troligtvis gå till avfallsentreprenörer som annars skulle tagit omhand om 

verksamhetens brännbara verksamhetsavfall. Avfallet garanteras därmed inte en hantering 

som innebär att avfallet kommer högre upp i avfallstrappan. Vår bild är att 

verksamheterna vet att det ofta finns billigare sätt att hantera avfallet än att lämna det till 

kommunen. 

Målet med lagstiftningen på avfallsområdet är att vi ska gå från avfallshantering till 

resurshushållning, skriver Naturvårdsverket. Visionen om ett kretsloppssamhälle 

utvecklades i Sverige på nittiotalet, i dag används framförallt begreppet cirkulär ekonomi 

men syftet är detsamma –produkternas mervärde ska bevaras så länge som möjligt i 

slutna kretslopp och avfall ska förebyggas. Den så kallade avfallshierarkin är gemensam 

för hela EU. Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra 

hand återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand kommer annan 

återvinning som energiåtervinning och sist bortskaffande som deponering. Målsättningen 

kommer från avfallsdirektivet (2008/98/EG) och finns i miljöbalken både i de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap 5 § och i 15 kap 10 §. Det återfinns även i Göteborgsregionens 

gemensamma avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet. Miljöförvaltningen tycker 

därför att denna målsättning borde ha varit den främsta utgångspunkten i utredningen.   

Utredningen har bara givit ett exempel på avfall som har nått en ökad återvinningsgrad 

genom att det har getts ett undantag från det kommunala monopolet. Det gällde 

Torkpapper/pappershanddukar från hygienutrymmen där torkpappersföretaget genom en 

dispens fick möjlighet att ta tillbaka avfallet för materialåtervinning i den ursprungliga 

produktionen istället för att avfallet gick till förbränning genom kommunens försorg. 

Miljöförvaltningen bedömer inte att det genom att frivalet, så som det föreslås, kommer 

innebära att fler företag gör något liknande. I synnerhet eftersom det inte ställer några 

krav på resurshushållning eller koppling till avfallshierarkin mot verksamheterna som vill 

https://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/
https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/miljo-och-samhallsbyggnad/miljo-och-kretslopp/kretslopp/avfall/ny-avfallsplan-goteborgsregionen-minskar-avfallet.html
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utnyttja det. Frivalet riskerar därmed att missa målet om bättre materialåtervinning och 

cirkuläret om det inte förenas med högre krav.  

Utredningen har redogjort för varför ett frival ska vara enkelt att ansöka om och inte 

belastas med särskilda krav. Till exempel kravställs inte att omhändertagandet av avfallet 

ska innebära ett bättre miljömässigt omhändertagande än om kommunen skulle gjort det. 

Utredningen bedömer att ett sådant krav gör att det inte längre blir ett frival, utan att 

tillsynsmyndigheten först måste göra en bedömning och det kommer vara resurskrävande 

för tillsynsmyndigheten. Tanken är att verksamheterna bara behöver registrera frivalet, 

utan någon särskild motprestation från tillsynsmyndigheten annat än en bekräftelse på att 

anmälan är mottagen. Miljöförvaltningen anser att ett sådant krav bör sättas. Därefter kan 

tillsynsmyndigheten kontrollera omständigheterna i sin tillsyn.  

Enligt miljöbalken 15 kap 10 § har avfallsinnehavaren ansvar för att avfallet blir 

behandlat enligt avfallshierarkin. En avfallsinnehavare kan få avlastning med detta genom 

att kunna lämna över avfallet till en kommun eller genom producentansvaret. Om 

avfallsinnehavaren väljer att ta tillbaka detta ansvar anser vi därför att de behöver intyga 

att de även är medvetna om att de tar över ansvaret för att det hanteras enligt 

avfallshierarkin och att avfallet hanteras av verksamheter med tillstånd. 

Miljöförvaltningen bedömer att frivalet, om det inte förenas med krav, istället endast 

möjliggör för fler avfallsaktörer att ta hand om kommunalt avfall till ett marknadsmässigt 

billigare pris. Även om det finns många seriösa privata aktörer ser vi en risk för att det 

även bäddar för bräckliga avfallsaktörer som i förlängningen kan komma att upphöra eller 

gå i konkurs. Det innebär att kommunen ändå måste ha beredskap för att ta hand om 

avfallet om det kommit på avvägar. Det kan ibland ske med höga kostnader och med risk 

för att andra miljöskador uppstått under tiden. Detta framförs mer ingående i särskilda 

yttranden från experterna Fredrik Bäck (SKR) och Sven Lundgren (Avfall Sverige) som 

har bifogats utredningen.  

Med anledning av detta anser miljöförvaltningen att när en verksamhet anmäler frival ska 

de skriva under på att kommunen måste meddelas om två hämtningstillfällen i följd har 

uteblivit av någon anledning av den avfallsinsamlare som skulle hämtat. 

Miljöförvaltningen ser detta som viktigt för att undvika olägenheter från uteblivna 

hämtningar samt minska de resurser som kan komma att läggas på handläggning av 

klagomål. 

Utredningen bedömer att ett frival inte kommer bidra till några markant ökade antal 

avfallstransporter. Bakgrunden till det är att avfallsproducenter i och med frivalet får 

möjlighet att samordna restavfallet och matavfallet med producentansvarsfraktioner och 

övrigt verksamhetsavfall. Vid ett sådant upplägg håller miljöförvaltningen med om att 

transporterna kan minska från en enskild verksamhet. Därutöver menar utredningen att en 

ökad grad av materialåtervinning kommer att öka behovet av transporter men innebär 

stora klimatbesparingar i jämförelse med energiåtervinning. Miljöförvaltningen ställer sig 

dock generellt frågande till vad är det som säger att det blir en ökad materialåtervinning i 

och med ett frival, som därmed kommer kompensera för de ökade transporterna. 

Avfallsabonnenten är den som kan registrera ett frival 

Frivalet ska kunna sökas av den som är avfallsabonnent. Det innebär ofta i praktiken att 

det är fastighetsägaren, och inte den verksamhet som befinner sig i fastigheten som ska ha 

söka frivalet. Miljöförvaltningen tycker att utredningen har motiverat väl varför det är 
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skälet. Fastighetsägaren har ett övergripande ansvar att se till att avfall som uppstår i 

byggnaden tas omhand.  

Dispensförfarande som alternativ till frival 

Utredningen har även lagt fram ett förslag om ett dispensförförande som alternativ till 

frival. Idag finns en möjlighet att söka dispens för eget omhändertagande av kommunalt 

avfall. Förslaget innebär en omskrivning av dagens lagstiftning där skälet till dispensen 

specificeras. Som skäl för dispensen ska gälla att mängderna avfall minskar eller 

hushållningen med råvaror och energi främjas. Det ska även innebära ett bättre 

omhändertagande av avfallet än vad som skulle ha skett, om kommunen hade tagit hand 

om av det. Utredningen bedömer dock att ett dispensförfarande är resurskrävande för 

tillsynsmyndigheterna. Det blir även en inbyggd osäkerhet för verksamheterna då de inte 

på förhand kan veta om ansökan kommer avslås eller beviljas. Miljöförvaltningen delar 

den bilden.   

Miljöförvaltningen har tidigare handlagt dispensärenden som avser 

torkpapper/pappershanddukar som utredningen presenterat som ett gott exempel (se 

rubrik Frival). I samband med förvaltningens handläggning lyftes frågor om huruvida det 

är rimligt för förvaltningen att handlägga dispensärenden i den mängd som skulle kunna 

uppstå om fler verksamheter vill söka samma dispens. En dispens måste dessutom sökas 

av varje fastighetsägare för sig, där avfallet uppstår. Därav är ett dispensförfarande inte 

optimalt ur den synpunkten. Ett frival med krav på god resurshushållning kan därför vara 

mer effektivt för både tillsynsmyndigheten och verksamheterna.  

Synpunkter på föreslagna författningsändringar 

I kursivt anges de författningsändringar som utredningen lagt fram.  

7 kap. 2 c § avfallsförordningen (2020:614) 

Den som är avgiftsskyldig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 kap. 4 § 

första stycket miljöbalken får, i fråga om kommunalt avfall som inte kommer från hushåll, 

lämna avfallet för vidare hantering till någon som yrkesmässigt transporterar avfall 

(frival). 

Miljöförvaltningen anser att det ska tydliggöras att den som ansöker om frival endast får 

lämna avfallet till en yrkesmässig transportör med tillstånd enligt 5 kap. 

avfallsförordningen (2020:614).   

Vidare bör den som ansöker om frival intyga att de kontrollerat att den som ska behandla 

avfallet har gjort de anmälningar eller ansökt om de tillstånd som krävs för behandlingen, 

i enlighet med kraven i 5 kap. 18 § avfallsförordningen (2020:614).  

7 kap. 2 d § avfallsförordningen (2020:614)  

Utöver första stycket ska till anmälan fogas ett skriftligt avtal med den som samlar in och 

transporterar avfallet samt den eller de som i övrigt hanterar avfallet på sätt som anges i 

15 kap. 5 § 1 miljöbalken. 

Miljöförvaltningen tycker det är bra att det ska finnas ett avtal upprättat mellan den som 

söker frival och avfallsinsamlaren.  

Vi anser även att den som söker ska behöva intyga att den sökta hanteringen utgör ett 

bättre val utifrån avfallshierarkin i miljöbalkens 15 kap 10 § än om det hade hanterats 
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inom kommunens försorg. Detta skulle kunna intygas i samband med registrering av 

frivalet.  

7 kap. 2 f § avfallsförordningen (2020:614) 

Den som har gjort ett frival får återgå till att lämna avfallet till kommunen eller den som 

kommunen anlitar. Det får ske inom sex månader efter det kommunen har mottagit ett 

sådant besked. 

Miljöförvaltningen anser att det bör förtydligas vad som avses med 6 månader. Det 

förefaller vara en orimligt lång tid. Det kommunala avfallet bör kunna övergå till 

kommunen inom ett mycket snabbare tidsförlopp. Ett tidsförlopp på 4 veckor anses mer 

rimligt.  

7 kap. 2 g § avfallsförordningen (2020:614) 

Om avfall som omfattas av frival orsakar störningar på människors hälsa och miljön och 

störningarna har sin orsak i hur avfallet har hanterats, får kommunen besluta att frivalet 

ska upphöra. 

Miljöförvaltningen ser stora brister i hur paragrafen är formulerad. Förvaltningen tolkar 

skrivningen så att tillsynsmyndigheten inte skulle kunna ingripa förrän efter ett frival har 

startats. Tillsynsmyndigheten bör få befogenheter att ingripa vid första tecken på att 

frivalsaktören inte anlitat en godkänd avfallsinsamlare och/eller behandlare, eller att 

frivalet erbjuder ett sämre behandlingsalternativ än det som kommunen erbjuder.  

Tillsynsmyndigheten bör således föreskrivas tydligare lagstöd om att på bakgrund av 

ovanstående krav ha möjlighet att förbjuda ett frival, eller förelägga om krav på åtgärder. 

Tillsynsmyndighetens befogenheter är i författningsförslaget inte överensstämmande med 

hur miljöbalken i övrigt reglerar förelägganden och förbud. Paragrafen bör kopplas till 

tillsynsmyndighetens mandat i 26 kap. miljöbalken som handlar om tillsyn.  

Rapportering av insamlat och behandlat kommunalt avfall 

Utredningen föreslår att de mängder av kommunalt avfall som samlats in och sen 

behandlats ska årligen rapporteras till kommunen. Om det ska rapporteras in till den 

kommunala avfallsorganisationen eller tillsynsmyndigheten är inte tydligt angivet i 

utredningen. Rapporteringskravet har sin grund i att Sverige måste rapportera mängden 

kommunalt avfall till EU. 

Miljöförvaltningen anser inte att det är tydligt vilka som ska rapportera in uppgifterna. Är 

det samtliga i kedjan som hanterar avfallet eller den första anläggningen som tagit emot 

avfallet. Det är ofta inte enbart en aktör som kommer hantera avfallet. En aktör kan agera 

insamlare, en annan kan sortera det eller behandla det inför att det ska till en annan 

avfallsbehandlare och så vidare. Detta måste klargöras för att undvika 

dubbelrapporteringar. Vi ser också en risk att hanteringen inte blir rationell om 

behandlare i alla led ska behöva särskilja kommunalt avfall från annat avfall.  

Förvaltningen anser att rapporteringen bör göras till Naturvårdsverket direkt istället för 

till kommunen. I likhet med farligt avfallregistret som Naturvårdsverket äger bör 

kommunen sen få tillgång till uppgifterna som grund för sin tillsyn. Det är inte lämpligt 

att varje enskild kommun upprättar ett digitalt system som avfallsbolagen, som ofta har 

verksamhet i flera olika kommuner, ska anpassa sig till. Därför är det lämpligt att 

Naturvårdsverket får informationen direkt utan mellanhänder. I andra hand bör 

rapporteringen göras till den kommunala avfallsorganisationen.   
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Vidare anser förvaltningen att Naturvårdsverkets nyligen upprättade farligt avfallregister 

ska tillåtas en viss tid till etablering och invänjning, innan Naturvårdsverket även ska 

upprätta ett liknande system för rapportering av frivalsavfall. Det gör också att 

förvaltningen inte anser det lämpligt att införa ett frival redan den 1 januari 2022, som 

utredningen förordar. 

Miljöförvaltningens samlade synpunkter  

• Frivalet bedöms automatiskt inte bidra till ökad materialåtervinning eller cirkularitet 

av avfall. 

• Kravställ att frivalet ska innebära att avfallet kommer hanteras bättre utifrån 

avfallshierarkin än om det hade tagit omhand av kommunen (15 kap 10 § och 2 kap. 5 

§ miljöbalken). 

• När en verksamhet anmäler frival ska de skriva under på att kommunen måste 

meddelas om två hämtningstillfällen i följd har uteblivit. 

• Miljöförvaltningen anser inte att det är tydligt vilka aktörer i avfallskedjan som ska 

rapportera in uppgifterna om kommunalt avfall för att undvika dubbelrapportering. 

• Rapporteringen bör göras till Naturvårdsverket direkt istället för till kommunen.  

• Datum för ikraftträdande (1 jan 2022) bör ses över för att berörda myndigheter ska 

hinna upprätta system för ett effektivt omhändertagande av anmälningar och 

rapporteringskrav.  

• 7 kap 2 c § avfallsförordningen (2020:614): Tydliggör att den som ansöker om frival 

endast får lämna avfallet till en yrkesmässig transportör med tillstånd enligt 5 kap. 

avfallsförordningen (2020:614). 

• 7 kap 2 c § avfallsförordningen (2020:614): Den som ansöker om frival ska intyga att 

de kontrollerat att den som ska behandla avfallet har gjort de anmälningar eller ansökt 

om de tillstånd som krävs för behandlingen, i enlighet med kraven i 5 kap. 18 § 

avfallsförordningen (2020:614). 

• 7 kap. 2 f § avfallsförordningen (2020:614): Det bör förtydligas vad som avses med 6 

månader. Det bör även övervägas att ange ett kortare tidsintervall än 6 månader.  

• 7 kap 2 g § avfallsförordningen (2020:614): Tillsynsmyndigheten bör få befogenheter 

att ingripa vid första tecken på att frivalsaktören inte anlitat en godkänd 

avfallsinsamlare och/eller behandlare, eller om frivalet erbjuder ett sämre 

behandlingsalternativ än det som kommunen erbjuder.   

• Tillsynsmyndighetens befogenheter att meddela förelägganden eller förbud bör på ett 

tydligare sätt överensstämma med 26 kap. miljöbalken. 

• Ett dispensförfarande är resurskrävande för tillsynsmyndigheterna.  

• Frivalet ska kunna sökas av den som är avfallsabonnent i enlighet med utredningens 

förslag. 

 

 

Anna Ledin 

Direktör 

Peter Berntsson 

Avdelningschef 
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HEMSTÄLLAN: Behov av att tydliggöra ansvarsavgränsningen avseende kommunalt 

avfall 

____________________________________________________________ 

 

Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges 

medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på 

samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi 

verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår 

återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator 

och garant för denna omställning. 

 

Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är 

kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och 

återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom 

medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som 

associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom 

avfallshantering.  

 

 

1. Sammanfattning 

• Avfall Sverige instämmer med Svenskt Näringsliv i organisationens ståndpunkt 

angående behovet av att klargöra ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall.  

 

• Först och främst behöver ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall 

förtydligas.  

 

• Därefter behöver regeringen tydliggöra verksamhetsutövares ansvar att sortera ut 

förpackningsavfall från annat avfall under kommunalt avfallsansvar.  

 

• Först därefter kan det bli aktuellt att överväga om ett införande av ett så kallat frival 

kan främja cirkulära lösningar när det gäller hantering av verksamheters kommunala 
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avfall. Till dess finns redan idag möjligheter att söka dispens för egen hantering av 

kommunalt avfall.  

 

2. Bakgrund 

Avfall Sverige har tagit del av en hemställan från Svenskt Näringsliv avseende 

tydliggörande av det kommunala ansvaret för kommunalt avfall. Avfall Sverige instämmer 

med Svenskt Näringsliv i organisationens ståndpunkt angående behovet av att klargöra 

ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall.  

 

Det kommunala avfallets karaktär kräver säkerställande av en regelbunden borttransport 

från såväl hushåll som verksamheter. Avfall Sverige anser att det är den samlade miljö- och 

samhällsnyttan som måste vara styrande för en tydliggjord ansvarsreglering.  

 

 

3. Definitionen av kommunalt avfall och kommunalt ansvar 

För att genomföra EUs reviderade avfallsdirektiv i svensk lagstiftning, ersätts termen 

hushållsavfall med uttrycket kommunalt avfall i 15 kap. 3 § miljöbalken. Härigenom 

anpassar sig Sverige till övriga Europa. Medlemsstaterna är förpliktade att implementera 

EUs definition av kommunalt avfall. Avfall Sverige välkomnar att så har skett. Det 

möjliggör en enhetlig tillämpning av definitionen inom EU och underlättar när det gäller 

jämförelser mellan medlemsstaterna samt hantering av statistik.  

 

För tillämpning av definitionen av kommunalt avfall har de så kallade EWC-koderna i bilaga 3 till 

avfallsförordningen (2020:614) betydelse. Kapitel 20 i bilaga 3, upptar kommunalt avfall 

(hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall) även separat insamlade 

fraktioner (med undantag för 15 01 förpackningar även kommunalt förpackningsavfall som anges i 

20 01 men som har samlats in separat). Mot bakgrund av avgränsningen av definitionen av EUs 

definition av kommunalt avfall kan det konstateras att avfall från tillverkning faller utanför 

definitionen. När det gäller ”liknande handels-, industri- och institutionsavfall” kan det konstateras 

att sådant avfall utgör kommunalt avfall när det till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll.  

 

I de svenska förarbetena anges att kommissionens vägledningsdokument ”Guidance on municipal 

waste data collection” (”vägledningen”) från maj 2017 bör vara relevant för tolkningen av begreppet 

kommunalt avfall1.  

 

I den vägledningen anges att avfallskategorierna i underkapitel 15 01 och kapitel 20 i bilaga 3 till 

avfallsförordningen bildar utgångspunkt för vad som avses med begreppet kommunalt avfall. 

Avfallets ursprung [coverage by origin] måste dock beaktas eftersom det inte görs någon åtskillnad 

mellan avfall från tillverkning och avfall från hushåll2. Om inte avfallets ursprung beaktas skulle en 

 
1 Prop. 2019/20:156 s. 91.  
2 Guidance on municipal waste data collection, s. 10. Vad som avses med coverage by origin klargörs dock inte i 

vägledningen. 
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avfallstyp som produceras både i ett hushåll och i en kommersiell industri – felaktigt – kunna 

tilldelas samma kod. 

 

Vägledningen ger alltså uttryck för att ett avfalls ursprung ska tillmätas betydelse vid bedömningen 

av om avfallet är att anse som kommunalt avfall eller inte.  

 

Med anledning av uttalanden i förarbetena, råder emellertid viss oenighet om Sverige till fullo har 

implementerat det EU-rättsliga begreppet. Att uttrycket kommunalt avfall ska ersätta termen  

hushållsavfall är inte avsett att i sig förändra ansvaret för avfallshanteringen, uttalar regeringen3.  

 

Regeringens uttalanden om att dels ingen ändring för hanteringen är avsedd, dels att bestämmelsen 

om vad som avses med kommunalt avfall ska överensstämma med direktivet, är svåra att förena. 

Även om ingen förändring varit avsedd kommer definitionen av kommunalt avfall behöva tolkas med 

utgångspunkt i avfallsdirektivets lydelse, begränsningar och ställningstagande från EU i form av 

praxis eller vägledning. Vad som kommer att omfattas av begreppet, och av kommunens ansvar, kan 

slutgiltigt behöva avgöras i praxis. 

Termen hushållsavfall har inbegripit det som kommunerna av miljö- och hälsoskyddsskäl har haft 

lagstadgad ensamrätt att ta hand om. Det är tydligt att EUs definition av kommunalt avfall är något 

vidare än det tidigare begreppet hushållsavfall och därmed liknande avfall, så som det senare tolkats 

av domstolarna. Avfall Sverige anser att det är lämpligast att den svenska definitionen inte skiljer sig 

från den EU-rättsliga. Det var också lagstiftarens intentioner4.  

Svenskt Näringsliv anför i sin hemställan att, i avvaktan på EU-kommissionens vägledning om 

förtydligad gränsdragning mellan kommunalt avfall och avfall från tillverkning, möjligheten till frival 

bör införas.  

Till skillnad från Svenskt Näringsliv anser Avfall Sverige att en eventuell utökad dispensmöjlighet 

eller frival inte bör övervägas innan det har klargjorts vilket avfall som utgör utgångspunkten, det vill 

säga vilket avfall som innefattas i det kommunala ansvaret. Därefter behöver regeringen sätta ner 

foten kring producentansvarsfrågorna. I det sammanhanget måste också hänsyn tas till exempelvis 

det nyligen lagda förslaget om producentansvar för textilier och pågående utredning om 

producentansvar för förpackningar samt de förändringar om fastighetsnära insamling som 

regeringen har aviserat.  

När detta är klargjort ska grunden för eventuella överväganden om införande av så kallat frival 

utgöras av hur man utifrån högsta miljö- och samhällsnytta uppnår bättre cirkularitet. En helhetssyn 

på avfallsfrågorna och åtgärder högre upp i avfallshierarkin bidrar till en säker avfallshantering och 

bättre cirkularitet när det gäller hantering av verksamheters kommunala avfall än åtgärder som 

fokuserar på intressen och ansvarsfrågor för enskilda verksamhetsutövare som innehar kommunalt 

avfall.  

 
3 Se prop. 2019/20:156 s. 39. 
4 Se prop. 2019/20:156 s. 29 och 30. 
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Till dess finns redan idag möjligheter att söka dispens för egen hantering av kommunalt 

avfall med stöd av 15 kap. 25 § 1 p. miljöbalken.  

 

 

Avfall Sverige vill poängtera att det kommunala ansvar för avloppsfraktioner mm samt 

bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig verksamhet, som är reglerat i 15 kap. 20 § 

miljöbalken, inte ska vara föremål för något förändrat ansvar.  

 

Avfall Sverige medverkar gärna i fortsatta diskussioner avseende utformningen av en 

ansvarsavgränsning och står till förfogande för fortsatt dialog i frågan.  

 

För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar Avfall Sverige till Avfall Sveriges chefsjurist 

Sven Lundgren, sven.lundgren@avfallsverige,se, eller till Andrea Hjärne, senior miljöjurist, 

andrea.hjarne@avfallsverige.se, telefon 040-356600. 

 

Med vänlig hälsning, 

Avfall Sverige   

  

 

 

 

Tony Clark     

Vd      

      

 

mailto:sven.lundgren@avfallsverige,se
mailto:andrea.hjarne@avfallsverige.se
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Yttrande till Miljödepartementet   Bilaga 6 

 

m.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till   

charlotta.broman@regeringskansliet.se, linn.akesson@regeringskansliet.se 

Miljödepartementets diarienummer: M2021/00950 

 

 

Göteborgs Stads yttrande över remissen - Äga avfall – en del 
av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)   
 

Avfallshierarkin 
Målet med lagstiftningen på avfallsområdet är att gå från avfallshantering till 
resurshushållning. Visionen om ett kretsloppssamhälle utvecklades i Sverige på 
nittiotalet, i dag används framförallt begreppet cirkulär ekonomi men syftet är detsamma 
– produkternas mervärde ska bevaras så länge som möjligt i slutna kretslopp och avfall 
ska förebyggas. Den så kallade avfallshierarkin är gemensam för hela EU. 
Prioriteringsordningen innebär att avfall i första hand ska förebyggas, i andra hand 
återanvändas, i tredje hand materialåtervinnas, i fjärde hand kommer annan återvinning 
som energiåtervinning och sist bortskaffande som deponering. Målsättningen kommer 
från avfallsdirektivet (2008/98/EG) och finns i miljöbalken både i de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap 5 § och i 15 kap 10 §. Det återfinns även i Göteborgsregionens 
gemensamma avfallsplan Göteborgsregionen minskar avfallet. Göteborgs Stad anser att 
denna målsättning borde ha varit den främsta utgångspunkten i utredningen.   

Frival 
Utredningen har gett ett exempel på avfall som har nått en ökad återvinningsgrad genom 
att det har getts ett undantag från det kommunala monopolet. Det gällde 
torkpapper/pappershanddukar från hygienutrymmen där torkpappersföretaget genom en 
dispens fick möjlighet att ta tillbaka avfallet för materialåtervinning i den ursprungliga 
produktionen istället för att avfallet gick till förbränning genom kommunens försorg. 
Göteborgs Stad bedömer inte att det genom att frivalet, så som det föreslås, kommer 
innebära att fler företag gör något liknande. I synnerhet eftersom det inte ställer några 
krav på resurshushållning eller koppling till avfallshierarkin mot verksamheterna som vill 
utnyttja det. Frivalet riskerar därmed att missa målet om bättre materialåtervinning och 
cirkuläret om det inte förenas med högre krav.  

Behov av krav på miljömässigt omhändertagande  
Utredningen har redogjort för varför ett frival ska vara enkelt att ansöka om och inte 
belastas med särskilda krav. Till exempel kravställs inte att omhändertagandet av avfallet 
ska innebära ett bättre miljömässigt omhändertagande än om kommunen skulle gjort det. 
Utredningen bedömer att ett sådant krav gör att det inte längre blir ett frival, utan att 
tillsynsmyndigheten först måste göra en bedömning och det kommer vara resurskrävande 

mailto:m.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:m.naturmiljoenheten@regeringskansliet.se
mailto:charlotta.broman@regeringskansliet.se
mailto:linn.akesson@regeringskansliet.se
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för tillsynsmyndigheten. Tanken är att verksamheterna bara behöver registrera frivalet, 
utan någon särskild motprestation från tillsynsmyndigheten annat än en bekräftelse på att 
anmälan är mottagen.  

Göteborgs Stad förordar istället ett frival som ställer krav att den som ansöker om frival, 
ska intyga att hanteringen utgör ett lika bra eller bättre val utifrån avfallshierarkin i 
miljöbalkens 15 kap 10 § än om det hade hanterats inom kommunens försorg. Därefter 
kan tillsynsmyndigheten kontrollera omständigheterna i sin tillsyn.  

Enligt miljöbalken 15 kap 10 § har avfallsinnehavaren ansvar för att avfallet blir 
behandlat enligt avfallshierarkin. En avfallsinnehavare kan få avlastning med detta genom 
att kunna lämna över avfallet till en kommun eller genom producentansvaret. Om 
avfallsinnehavaren väljer att ta tillbaka detta ansvar anser staden därför att de behöver 
intyga att de även är medvetna om att de tar över ansvaret för att det hanteras enligt 
avfallshierarkin och att avfallet hanteras av verksamheter med tillstånd. 

Göteborgs Stad bedömer att frivalet, om det inte förenas med krav, istället endast 
möjliggör för fler avfallsaktörer att ta hand om kommunalt avfall till ett marknadsmässigt 
billigare pris. Även om det finns många seriösa privata aktörer ser vi en risk för att det 
även bäddar för bräckliga avfallsaktörer som i förlängningen kan komma att upphöra eller 
gå i konkurs. Det innebär att kommunen ändå måste ha beredskap för att ta hand om 
avfallet om det kommit på avvägar. Det kan ibland ske med höga kostnader och med risk 
för att andra miljöskador uppstått under tiden. Detta framförs mer ingående i särskilda 
yttranden från experterna Fredrik Bäck (SKR) och Sven Lundgren (Avfall Sverige) som 
har bifogats utredningen.  

Med anledning av detta anser Göteborgs Stad att, i samband med att en verksamhet 
anmäler frival, ska skriva under på att kommunen måste meddelas om två 
hämtningstillfällen i följd har uteblivit av den avfallsinsamlare som skulle hämtat. Staden 
ser detta som viktigt för att undvika olägenheter från uteblivna hämtningar samt minska 
de resurser som kan komma att läggas på handläggning av klagomål. 

Kort tid för avslut 
Enligt förslaget ska anmälan om frival lämnas till kommunen sex veckor innan frivalet 
ska börja tillämpas. Efter att anmälan skett till tillsynsmyndigheten ska stadens kretslopp 
och vattenförvaltning hinna meddela avslut till dagens utförare, slutfakturera, ta tillbaka 
behållare samt återlämna nycklar. En längre tid skulle underlätta dessa avslut.  

Miljöstyrande taxa, sortering och fossilfria transporter 
Göteborgs Stad bedömer att förslaget att verksamheter ska kunna välja frival för bara 
vissa av de avfallsslag som kommunen ansvarar för minskar kommunernas möjlighet att 
använda miljöstyrande avfallstaxa. Idag har Göteborg en avfallstaxa där kostnaden för 
matavfallshantering inte tas ut fullt ut som avgifter för den tjänsten. För viktavgiften är 
det tvärtom så att den är högre än behandlingskostnaden. Detta för att styra mot ökad 
sortering. Om förslaget införs och kunder kan välja att enbart ha matavfallstjänsten utan 
restavfall blir detta styrmedel inte verksamt. Lösningar kan eventuellt vara att enbart 
erbjuda tjänsterna som paket eller att inte ha miljöstyrande taxa för verksamheter, men 
stadens kretslopp och vattenförvaltning har i detta skede inte undersökt om det är 
juridiskt möjligt.  
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Kommunerna har flera verktyg för att påverka för förbättrad avfallshantering, genom 
kommunikation, upphandlingskrav och taxestyrning. Dessa verktyg förlorar kraft 
avseende verksamheternas avfallshantering om ett frival genomförs. 

Göteborgs Stad instämmer i utredningens bedömning att många verksamheter skulle 
kunna samordna hanteringen av verksamhetsavfallet och det kommunala avfallet. 
Verksamheterna tar ansvar för sitt eget avfall redan idag och att addera det avfall som 
hittills varit kommunalt och utgör en mindre mängd bedöms inte påverka hanteringen i 
någon större utsträckning. Staden instämmer inte i utredningens bedömning att detta 
skulle öka sorteringen och ge positiva miljöeffekter. Sortering som ger en behandling 
med låga miljöeffekter är möjlig redan i dagens system och uppmuntras och 
subventioneras genom den miljöstyrande avfallstaxan. De kommunala 
avfallstransporterna i Göteborg samordnas med varandra och sker med fossilfria fordon.  

För ett flertal verksamheter skulle det ge en ekonomisk effekt. Eftersom dagens 
avfallstaxa är miljöstyrande kan det finnas lösningar utanför taxesystemet som är billigare 
för verksamheter med stora restavfallsmängder. Staden bedömer att prisskillnaden mellan 
kommunens avfallstjänster och de som erbjuds på marknaden huvudsakligen består dels 
av miljöstyrande avfallstaxa, dels av de högre krav som kommunerna ställer på 
avfallstransporterna.  

Dispensförfarande som alternativ till frival 
Utredningen har även lagt fram ett förslag om ett dispensförförande som alternativ till 
frival. Idag finns en möjlighet att söka dispens för eget omhändertagande av kommunalt 
avfall. Förslaget innebär en omskrivning av dagens lagstiftning där skälet till dispensen 
specificeras. Som skäl för dispensen ska gälla att mängderna avfall minskar eller 
hushållningen med råvaror och energi främjas. Det ska även innebära ett bättre 
omhändertagande av avfallet än vad som skulle ha skett, om kommunen hade tagit hand 
om av det. Utredningen bedömer dock att ett dispensförfarande är resurskrävande för 
tillsynsmyndigheterna. Det blir även en inbyggd osäkerhet för verksamheterna då de inte 
på förhand kan veta om ansökan kommer avslås eller beviljas. Göteborgs Stad delar den 
bilden.   

Göteborgs Stads miljöförvaltning har tidigare handlagt dispensärenden som avser 
torkpapper/pappershanddukar som utredningen presenterat som ett gott exempel (se 
rubrik Frival). I samband med förvaltningens handläggning lyftes frågor om huruvida det 
är rimligt för förvaltningen att handlägga dispensärenden i den mängd som skulle kunna 
uppstå om fler verksamheter vill söka samma dispens. En dispens måste dessutom sökas 
av varje fastighetsägare för sig, där avfallet uppstår. Därav är ett dispensförfarande inte 
optimalt ur den synpunkten. Ett frival med krav på god resurshushållning (se ovan) kan 
därför vara mer effektivt för både tillsynsmyndigheten och verksamheterna.  

Rapportering av insamlat och behandlat kommunalt avfall 
Rapporteringskravet har sin grund i att Sverige måste rapportera mängden kommunalt 
avfall till EU. Utredningen föreslår att de mängder av kommunalt avfall som samlats in 
och sedan behandlats ska årligen rapporteras till kommunen. Det är inte tydligt angivet i 
utredningen om det ska rapporteras in till den kommunala avfallsorganisationen eller 
tillsynsmyndigheten.  

Göteborgs Stad anser inte att det i övrigt är tydligt vilka som ska rapportera in 
uppgifterna. Är det samtliga i kedjan som hanterar avfallet eller den första anläggningen 
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som tagit emot avfallet. Det är ofta inte enbart en aktör som kommer hantera avfallet. En 
aktör kan agera insamlare, en annan kan sortera det eller behandla det inför att det ska till 
en annan avfallsbehandlare och så vidare. Detta behöver klargöras för att undvika 
dubbelrapporteringar. Det finns också en risk att hanteringen inte blir rationell om 
behandlare i alla led ska behöva särskilja kommunalt avfall från annat avfall.  

Göteborgs Stad anser att rapporteringen bör göras till Naturvårdsverket direkt, istället för 
till kommunen. I likhet med farligt avfallregistret som Naturvårdsverket äger bör 
kommunen sedan få tillgång till uppgifterna som grund för sin tillsyn. Det är inte lämpligt 
att varje enskild kommun upprättar ett digitalt system som avfallsbolagen, som ofta har 
verksamhet i flera olika kommuner, ska anpassa sig till. Därför är det lämpligt att 
Naturvårdsverket får informationen direkt utan mellanhänder.  

Vidare anser staden att av Naturvårdsverkets nyligen upprättade farligt avfallregister ska 
tillåtas en viss tid till etablering och invänjning, innan Naturvårdsverket även ska upprätta 
ett liknande system för rapportering av frivalsavfall. Det gör också att staden inte anser 
det lämpligt att införa ett frival redan den 1 januari 2022, som utredningen förordar. 

Helhetsperspektiv 
Göteborgs Stad anser att alla avfallsslag som regeringen avser förändra ansvaret för borde 
hanteras utifrån ett helhetsperspektiv. Parallellt utreds nu hur ansvaret för förpackningar 
ska fördelas mellan producenter och kommuner. Ansvaret för returpapper flyttas till 
kommunerna vid årsskiftet. För ett år sedan ändrades miljöbalken avseende vad som 
inkluderas i det kommunala ansvaret. Utan en övergripande inriktning och struktur 
riskerar det uppstå många oklarheter i framtida lagstiftning när man endast försöker lösa 
olika delproblem. 

Begreppet kommunalt avfall 
Utredningen avser kommunalt avfall, som innan ändringen i miljöbalken förra året 
benämndes hushållsavfall. Det finns ingen färdig vägledning från Naturvårdsverket eller 
rättsfall utifrån det nya begreppet kommunalt avfall (tidigare hushållsavfall). Göteborgs 
Stad anser att det inte är tydligt klarlagt vad som ingår i kommunalt avfall och därmed är 
också utredningens omfattning något oklar. Staden har särskilt farhågor kring tömningen 
av fettavskiljare där det är viktigt med regelbunden tömning för att skydda 
avloppsledningsnätet. Om avfallet framöver kommer klassas som kommunalt avfall, 
vilket är osäkert för närvarande, anser Göteborgs Stad att det inte bör ingå i frivalet. Detta 
för att kommunen ska kunna ha löpande rådighet över att tömning genomförs. 

Detaljerade synpunkter på författningsförändringar finns i bilaga 6a. 

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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     Bilaga 6a 

 

 

Synpunkter på föreslagna författningsändringar 
 

I kursivt anges de författningsändringar som utredningen lagt fram.  

7 kap. 2 c § avfallsförordningen (2020:614) 
Den som är avgiftsskyldig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 27 kap. 4 § 
första stycket miljöbalken får, i fråga om kommunalt avfall som inte kommer från hushåll, 
lämna avfallet för vidare hantering till någon som yrkesmässigt transporterar avfall 
(frival). 

Göteborgs Stad anser att det ska tydliggöras att den som ansöker om frival endast får 
lämna avfallet till en yrkesmässig transportör med tillstånd enligt 5 kap. 
avfallsförordningen (2020:614).   

Vidare bör den som ansöker om frival intyga att de kontrollerat att den som ska behandla 
avfallet har gjort de anmälningar eller ansökt om de tillstånd som krävs för behandlingen, 
i enlighet med kraven i 5 kap. 18 § avfallsförordningen (2020:614).  

7 kap. 2 d § avfallsförordningen (2020:614)  
Utöver första stycket ska till anmälan fogas ett skriftligt avtal med den som samlar in och 
transporterar avfallet samt den eller de som i övrigt hanterar avfallet på sätt som anges i 
15 kap. 5 § 1 miljöbalken. 

Göteborgs Stad tycker det är bra att det ska finnas ett avtal upprättat mellan den som 
söker frival och avfallsinsamlaren. Staden anser även att den som söker ska behöva intyga 
att den sökta hanteringen utgör ett lika bra eller bättre val utifrån avfallshierarkin i 
miljöbalkens 15 kap 10 § än om det hade hanterats inom kommunens försorg. Detta 
skulle kunna intygas i samband med registrering av frivalet.  

7 kap. 2 f § avfallsförordningen (2020:614) 
Den som har gjort ett frival får återgå till att lämna avfallet till kommunen eller den som 
kommunen anlitar. Det får ske inom sex månader efter det kommunen har mottagit ett 
sådant besked. 

Göteborgs Stad anser att det bör förtydligas vad som avses med 6 månader. Det förefaller 
vara en orimligt lång tid. Det kommunala avfallet bör kunna övergå till kommunen inom 
ett mycket snabbare tidsförlopp.  

7 kap. 2 g § avfallsförordningen (2020:614) 
Om avfall som omfattas av frival orsakar störningar på människors hälsa och miljön och 
störningarna har sin orsak i hur avfallet har hanterats, får kommunen besluta att frivalet 
ska upphöra. 

Göteborgs Stad ser brister i hur paragrafen är formulerad. Staden tolkar skrivningen så att 
tillsynsmyndigheten inte skulle kunna ingripa förrän efter ett frival har startats. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 16 (16) 
   
   

Tillsynsmyndigheten bör få befogenheter att ingripa vid första tecken på att frivalsaktören 
inte anlitat en godkänd avfallsinsamlare och/eller behandlare, eller att frivalet erbjuder ett 
sämre behandlingsalternativ än det som kommunen erbjuder. Tillsynsmyndigheten bör 
således föreskrivas tydligare lagstöd om att på bakgrund av ovanstående krav ha 
möjlighet att förbjuda ett frival, eller förelägga om krav på åtgärder. 
Tillsynsmyndighetens befogenheter är i författningsförslaget inte överensstämmande med 
hur miljöbalken i övrigt reglerar förelägganden och förbud. Paragrafen bör kopplas till 
tillsynsmyndighetens mandat i 26 kap. miljöbalken som handlar om tillsyn.  
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