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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

2019-09-03 

Tekniska nämnden 

Dnr Ten 2019/514 

Revidering av övergångsbestämmelser för Järfälla kommuns 
avfallsföreskrifter 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

1. Föreslagna övergångsbestämmelser fastställs från och med 1 januari 2020 och

träder ikraft senast 1 januari 2023.

Ärendet i korthet 

Gällande avfallsföreskrifter antogs i och med beslut om obligatorisk 

matavfallsinsamling för alla kundgrupper. Övergången till att införa det nya systemet 

regleras i övergångsbestämmelser som träder i kraft den 1 januari 2020. Sedan 

arbetet med införandet av matavfallsinsamling för alla kundgrupper inte har kunnat 

fortlöpa i avsedd takt, föreslås att övergångsbestämmelserna förlängs. 

Införandeperioden föreslås införas områdesvis för de olika kundgrupperna, med start 

för kommunens småhus och avslut med kommunens samtliga verksamheter. 

Ikraftträdandedatum föreslås förläggas till senast 1 januari 2023. De mindre 

ändringar i sak som görs i de reviderade övergångsbestämmelserna kommer inte att 

påverka kommunens fastighetsägare negativt. Av denna anledning bedöms 

ändringarna inte behöva ställas ut för samråd. 

Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-03

2. Förslag till revidering av övergångsbestämmelser för Järfälla kommuns

avfallsföreskrifter 2019-09-03

3. Förslag till avtalsföreskrifter 2020-01-01

3. Gällande avfallsföreskrifter 2018-01-01

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 övergångsbestämmelser träder i kraft den 1 januari 2020. I och med 

kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017 om obligatorisk 

matavfallsinsamling för alla kundgrupper, behöver dock ändringar i föreskrifternas 
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övergångsbestämmelser göras för att innehållet ska vara aktuellt och tydligt för de 

olika kundgrupperna. Sedan arbetet med införandet av matavfallsinsamling för alla 

kundgrupper inte har kunnat fortlöpa i avsedd takt, kommer merparten av 

medborgare och verksamma i Järfälla kommun att behöva ansöka om dispens från 

avfallsföreskrifterna om att sortera ut matavfall för det fall omnämnda ändringarna 

inte genomförs. 

Analys 

Utöver en föreslagen förlängning av övergångsbestämmelserna till senast 1 januari 

2023, föreslås endast mindre ändringar i sak i övergångsbestämmelserna. 

Ändringarna påverkar inte kundgrupperna negativt utan förlänger införandet av 

matavfallsinsamlingen för samtliga. Det medför att planering och budgetering kan 

göras utan dispens för de fastighetsägare som är i behov av att bygga om eller 

investera i nytt insamlingssystem. I områden med sopsugssystem behöver alternativa 

lösningar diskuteras mer ingående då ombyggnation medför stora 

ombyggnadskostnader. 

Som ett led i att en ny entreprenadstart som utgår från fasta tömningsintervaller 

börjar till hösten, kommer fastighetsägare ges möjlighet att själva välja vilken typ av 

hämtningsintervall som passar dem utifrån uppkomna avfallsmängder. I dag är det 

vanligaste hämtningsintervallet varannan vecka med behovstömning. Fasta 

tömningar erbjuds redan i dag i tjänsteutbudet och kommer att lyftas fram ytterligare. 

Behovstömningen kommer att fasas ut till entreprenörsbytet i september 2020. 

Övergången till fasta hämtningar ligger i linje med målet att möta upp de 

förutsättningar som den nya entreprenören för hushållsavfall kommer att ha. 

Överväganden 

I bilagan ” Förslag till revidering av övergångsbestämmelser för Järfälla kommuns 

avfallsföreskrifter” framgår ändringar i övergångsbestämmelser för de olika 

kundgrupperna, samt de olika tidsperioder som anses rimliga för de olika 

kundgrupperna. För livsmedelsregistrerade verksamheter är det redan idag ett 

obligatorium att sortera ut matavfall, varför dessa inte påverkas av de föreslagna 

ändringarna. 

Barnkonsekvensanalys 

De föreslagna ändringarna i föreskrifterna påverkar inte barnen negativt. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förändringarna medför inte några ekonomiska konsekvenser och kräver ingen 

finansiering utöver att förändringen annonseras i lokala tidningar, på kommunens 

webbplats samt via utskick till alla kundgrupper i Järfälla kommun. 

Slutsatser 

För att innehållet ska vara aktuellt och tydligt i gällande avfallsföreskrifter finns ett 

behov av att förändra övergångsbestämmelserna. Bygg- och miljöförvaltningen 

föreslår att föreslagna övergångsbestämmelser fastställs från och med 1 januari 2020 

och träder ikraft senast 1 januari 2023. 
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Johan Bergman 

Bygg- och miljödirektör Jan Kettisen 

VA- och avfallschef 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 


