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Ökad valfrihet i avfallshämtningen, yttrande över motion från Mikael 
Jämtsved (MP)  

Järfällas avfallsföreskrifter är under revidering och har under våren varit ute på sam-

råd och utställning. Samtidigt har även avfallstaxan reviderats för att möta Järfälla 

kommuns nya behov av att hantera avfallet i och med insamling av matavfall och 

fasta tömningsintervaller samt möta nya krav inom avfallshanteringen som har ställts 

i den nya entreprenaden för hämtning av hushållsavfallet. I de reviderade avfallsföre-

skrifterna förslås att kommunens ska gå över från behovstömning till fasta tömnings-

intervaller där tömning varannan vecka för restavfallet är utgångspunkten för alla 

hushåll. För de hushåll som har behov av färre tömningar finns valfriheten att välja 

var fjärde eller var sjätte vecka istället samt möjlighet att söka dispens om hämtning 

en gång i kvartalet, det vill säga fyra (4) tömningar per år. Hanteringen av förlängt 

hämtningsintervall kommer fortsättningsvis att hanteras av tillsynsansvarig nämnd då 

detta kan ha en påverkan på människors hälsa eller miljö. Dock har en ändring gjorts 

för ansökningar som gäller undantag från krav på utsortering av matavfall, där ansök-

ningarna från och med 1 oktober kommer att gå till avfallsansvarig nämnd vilken inte 

tar ut en avgift för handläggning av ärendet.  

Att öka valfriheten för val av hämtningsintervall för restavfallet kommer att införli-

vas i och med att de reviderade avfallsföreskrifterna samt taxan antas och börja gälla 

från och med 1 oktober respektive 1 juli, förutsatt att dessa antas i kommunfullmäk-

tige. 
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