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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

2020-04-03 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/726 

Reviderade avfallsföreskrifter 2020 för Järfälla kommun 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 

1. Reviderade avfallsföreskrifter för Järfälla kommun antas och börjar gälla från

och med 1 oktober 2020.

Ärendet i korthet 

Ett nytt avtal för hämtning av hushållsavfall inleds den 1 oktober 2020, vilket ersätter 

rådande behovstömning med fasta tömningsintervall för Järfälla kommuns en- och 

tvåbostadshus. I och med kommunens nya entreprenörsavtal samt Sörabs pågående 

arbete för en mer miljöriktig avfallshantering är Järfälla kommuns avfallsföreskrifter 

i behov av att revideras. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03

2. Gällande Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun 2020-01-01

3. Samrådsredogörelse för avfallsföreskrifter 2020-02-25

4. Förslag till nya avfallsföreskrifter för Järfälla kommun 2020-10-01

Bakgrund 

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller 

bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Enligt miljöbalken 

ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning som antagits av 

kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter 

för avfallshanteringen. Nuvarande avfallsföreskrifter antogs den 1 januari 2020. I 

dessa övergångsbestämmelser fastställdes dock endast en ökad implementeringstid 

för införandet av obligatorisk matavfallsinsamling.  

Järfälla utvecklas och ett nytt entreprenörsavtal för insamling av hushållsavfall träder 

i kraft den 1 oktober 2020. Avtalet bygger på att hushållsavfallet hämtas varannan 

vecka för en- och tvåbostadshus vilket därmed ersätter den behovstömning som för 

närvarande gäller.  

Vidare lyfter man i den kommande avfallsplanen för Sörab-regionen att kommunerna 

ska frångå det nuvarande linjära avfallshanteringen och gå mot en cirkulär hantering 

som förebygger att avfall uppkommer. Sörab arbetar även för att avfallet ska vara 

tillräckligt sorterat för att kunna användas flera gånger och bygger nu en 
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eftersorteringsanläggning (NIR) som kommer att sortera avfallet ytterligare på 

framför allt plast och metall. Avsikten är att få in material i den cirkulära 

avfallshanteringen samt minska mängderna restavfall som går till förbränning. I och 

med dessa förändringar behöver Järfälla kommuns avfallsföreskrifter revideras.  

Analys 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter 

som har varit ute på samråd och utställning mellan den 2 januari 2020 till och med 

den 21 februari 2020. Samrådsperioden annonserades på kommunens webbsida. Det 

har inkommit två yttranden på avfallsföreskrifterna som redovisas i sin helhet i 

bilaga ”Samrådsredogörelse för avfallsföreskrifter”. 

Överväganden 

Förslagets mest betydande förändring är införandet av fasta hämtningsintervall för 

alla kundgrupper i Järfälla kommun. I dag har flerbostadshus, verksamheter och 

många bostadsrättsföreningar redan abonnemang för fast hämtningsintervall varpå 

förändringen främst kommer att påverka kundgruppen en- och tvåbostadshus. 

Att gå från behovsbaserad tömning till att inför fasta tömningsintervaller 

(abonnemangsstyrda tömningar), ökar servicen gentemot Järfällas medborgare i och 

med en ökad tydlighet om när kärlet kommer att tömmas. Att ha abonnemangsstyrda 

hämtningsintervall innebär också minskade transporter i områdena och därigenom 

mindre buller. Vidare bidrar detta till en säkrare och tryggare miljö i kommunens 

bostadsområden. Tömningsintervallerna kommer som standard att förläggas 

varannan vecka med möjlighet för medborgaren att ändra intervallet till var fjärde 

eller var sjätte vecka1. Extra tömningar kommer fortsättningsvis att erbjudas, vilka 

exempelvis kan nyttjas under sommarmånaderna. För att underlätta för de 

medborgare som efterfrågar färre tömningar finns möjlighet att ansöka om dispens 

och få som lägst kvartalsvisa tömningar. För att ytterligare öka servicegraden 

kommer kärlen hämtas inne på fastigheten istället för intilliggande gata.  

I förslaget har vissa dispensförfaranden flyttats från tillsynsansvarig nämnd till 

avfallsansvarig nämnd som arbetar närmare verksamheterna i den dagliga driften. 

Några exempel är: 

- förlängt hämtningsintervall för fettavskiljare

- undantag från kravet på separat insamling av matavfall

- undantaget på kravet på fettavskiljare

- ansökan om uppehåll i hämtningen av rest- och matavfall

Andra förändringar som skett i förslaget till föreskrifter rör diverse 

arbetsmiljörelaterade paragrafer. Begreppet kombitank 2 har lyfts in och 

trädgårdsavfall, som tidigare har kunnat lämnas i buntar eller säckar vid fastigheten, 

kräver nu ett beställningsbart tillfälligt kärl för hämtning. Vidare har bilaga 3 tagits 

bort och lyfts in i berörda paragrafer. En allmän översyn av föreskrifterna har också 

medfört mindre ändringar i och med den utveckling som kontinuerligt sker på 

avfallsområdet. 

1 Ett standardintervall om 26 tömningar per år (tömning varannan vecka) har valts mot bakgrund av 

dagens tömningsfrekvens på ca 28-30 tömningar per år, utslagen på alla behovstömningstjänster. 
2 Kombitank är en tank som både samlar upp matavfall samt fettavfall i en och samma behållare. 
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Barnkonsekvensanalys 

De föreslagna ändringarna i föreskrifterna påverkar inte barnen negativt. Att ha 

abonnemangsstyrda hämtningsintervall innebär minskade transporter i Järfällas 

bostadsområden och därigenom mindre buller. Vidare bidrar detta till en säkrare och 

tryggare miljö för kommunens barn. 

Företagskonsekvensanalys 

I förslaget finns en ny paragraf (13 §) som tillkännager att verksamheter, för vilka det 

inte uppstår matavfall och där mängden restavfall ryms inom abonnemanget 140 

liters kärl, undantas från krav om att lämna matavfall i separat behållare utan krav på 

ansökan om undantag. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Med de nya föreskrifterna följer ett förslag om att införa fasta tömningsintervall och 

därigenom frångå behovstömning. Förslaget ligger i linje med förfrågningsunderlaget 

som den nya avfallsentreprenören har lämnat anbud på och baseras på att det är mer 

ekonomiskt att ha en entreprenör som kör i kommunens bostadsområden varannan 

vecka i stället för varje. 

Slutsatser 

För att innehållet i kommunens avfallsföreskrifter ska vara aktuellt och tydligt finns 

ett behov av att revidera dessa. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att föreslagna 

reviderade avfallsföreskrifter för Järfälla kommun antas och börjar gälla från och 

med 1 oktober 2020. 

Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör Jan Kettisen 

VA- och Avfallschef 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 


