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2017-05-22
Tekniska nämnden

Dnr Ten 2017/185
Förslag till reviderade avfallsföreskrifter för Järfälla kommun
Förslag till beslut

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
1. Förslag till reviderade avfallsföreskrifter med bilagor sänds ut för samråd.
2. Tekniska nämnden beslutar ställa ut förslag till avfallsföreskrifter för Järfälla
kommun.
Ärendet i korthet

Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter trädde i kraft den 1 april 2013.
Förslag om införandet av obligatorisk matavfallsinsamling samt andra förändringar
inom avfallsområdet medför behov av revidering. Förvaltningen har tagit fram ett
förslag till nya avfallsföreskrifter som föreslås sändas ut för samråd samt beslutas
ställas ut. Miljö- och hälsoskyddsavdelning samt bygglovsavdelningen har gets
möjlighet att lämna kommentarer till arbetet med förslag till nya avfallsföreskrifter.
Kommunens avfallsföreskrifter är en del av kommunens renhållningsordning, där
avfallsplanen är gemensam med SÖRAB-kommunerna.
Handlingar

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-22
2. Förslag till avfallsföreskrifter för Järfälla kommun med bilagor
3. Matavfall för alla – Införande av obligatorium av matavfallsinsamling
4. Avfallsföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-03-25
Bakgrund

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska innehålla
de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.
När ett förslag till renhållningsordning upprättas ska kommunen i skälig omfattning
samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt
intresse i saken. Innan förslaget till renhållningsordning antas ska det ställas ut till
granskning under minst fyra veckor. Renhållningsordningen ska fastställas av
kommunfullmäktige innan den kan träda i kraft. Avfallsföreskrifter och avfallsplan
behöver inte fastställas vid samma tillfälle.
Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter är från år 2013.
Med de nya föreskrifterna finns förslag om att införa ett obligatorium för insamling
av matavfall för alla kundgrupper vilket gör att det finns ett behov av en revidering.
Föreskrifterna behöver förtydligas på flera punkter, där förslag till nya
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avfallsföreskrifter har omarbetas till Avfalls Sveriges mall, där nuvarande
föreskrifter har lagts in och där ändringar på vissa punkter har gjorts. Det nya
förslaget till avfallsföreskrifter har ett modernt språk och lyfter in förändringar inom
avfallsområdet.
Bygg- och miljöförvaltningen har där med tagit fram förslag till nya föreskrifter för
Järfälla kommun och som förslag parallellt går ut på samråd och utställning.
Avfallsplanen togs fram gemensamt av SÖRAB-kommunerna 2012 och gäller till år
2020, framtagande av en ny avfallsplan håller på att tas fram av SÖRAB och som
kommer att föreslås gälla från år 2021.
Analys/ Överväganden

En av förändringen som föreslås i förslaget till nya föreskrifter är att införa
obligatorisk matavfallsinsamling för alla kundgrupper i Järfälla kommun. I dag är det
redan obligatoriskt matavfallsinsamling för livsmedelsverksamheter, samt för övriga
kundgrupper är det valfritt att sortera ut matavfallet från hushållsavfallet med en
ekonomisk subventionering, dvs miljöstyrande taxa.
Effekten av miljöstyrningen har inte motsvarat de förväntningar som fanns vid
projektstarten 2011 och kommunen når inte det gemensamma målet inom
SÖRABregionen att samla in matavfall från invånarna. Målet till år 2020 är att
kommunen ska samla in 50 kg matavfall per invånare och år varpå en förändring av
insamlingssystemet är önskvärd.
Vid jämförelser med andra kommuner där obligatorisk matavfallsinsamling sker har
det vid plockanalyser visat att mindre mäng matavfall återfinns i restavfallspåsen.
Fördelar med ett obligatoriskt system är att man får en effektiv hämtning, att
mängden insamlat avfall blir större samt samordningsvinster och lägre
entreprenörskostnader. Även viss beteende förändring och insikt i matavfallssvinnet
förväntas som önskvärda effekter.
Utvärdering av förändrat hämtintervall har analyserats och där man till en början
fortsätter med behovshämtning vilket är det hämtintervall som matavfallet samlas in i
dag. Det är valbart att få matavfalskärlet tömt varje eller varannan vecka för småhus,
vilket främjar för att man har möjlighet till tätare tömning sommartid utan att behöva
ansöka om förändrat hämtintervall.
Flerbostadshus och verksamheter har oförändrat hämtintervall i förslaget, återfinns i
bilaga 1.
I förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har en allmän översyn medfört ändringar,
till viss del beroende på den utveckling som hela tiden sker inom avfallsområdet
Revideringen innebär att föreskrifterna delvis är helt omskrivna. Det går därför inte
att redovisa vilka paragrafer som har ändrats. Den som vill veta exakt vilka ändringar
som föreslås måste titta i de nuvarande föreskrifterna samt i bilagorna och jämföra
dem med det nya förslaget.
Miljö- och hälsoskydd och bygglovsavdelningen samt Miljö- och avfallsbyrån, har
deltagit i arbetet med att ta fram förslaget till nya föreskrifter där Miljö- och
avfallsbyrån har bidragit med specialistkunskap inom området avfallsföreskrifter och
har många års erfarenhet inom området.
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Barnkonsekvensanalys

Renhållningsordningen i sin helhet främjar för att avfallshanteringen i SÖRABkommunerna ska vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum.
Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga
miljöpåverkan för att hålla för framtida generationer och där målet med människan i
centrum ska vara lätt att göra rätt.
Ekonomiska konsekvenser

Föreslagna förändringarna kan komma att medföra omställningar för vissa
avfallslämnare. Eventuella extra kostnader för fastighetsinnehavare och
verksamhetsutövare kan medföras. Vid val av behållartyp för matavfall kan en
investeringskostnad tillkomma som bekostas av fastighetsägaren eller
verksamhetsutövaren.
Vid införandet av obligatorisk matavfallsinsamling föreslås att det finns en
införandetid till 31 december 2018, där alla som inte har matavfallsinsamling får
dispens och där efter från 1 januari 2019 behövs en giltig dispens för att inte sortera
ut sitt matavfall.
En fortsatt dispens föreslås att endast ges om det krävs en omfattande ombyggnation
på fastigheten för att kunna införa matavfallssortering och kommer att vara
tidsbegränsad.
Utan giltig dispens föreslås att sorteringsavgift tas ut vilket kan innebära en extra
kostnad för fastighetsägaren.
Slutsatser

Förvaltningen föreslår att förslaget till föreskrifter sänds ut för samråd till berörda
samt till beslut för att ställa ut förslag till avfallsföreskrifter för Järfälla kommun, och
att detta annonseras på kommunens webbplats.

Mikael Rångeby
Bygg- och miljödirektör

Beslutet ska skickas till

Akten
Kommunfullmäktige

Crister Bäckström
VA och avfallschef

