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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 
Avfallsutvecklare 
Caroline Ählström 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2021-11-16 

Föreskrifter om avfallshantering i Täby kommun  

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Föreskrifter om 
avfallshantering i Täby kommun daterad den 18 oktober 2021.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att Föreskrifter om avfallshantering i Täby 
kommun ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta tidigare föreskrifter 
beslutade i kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 165.    

Sammanfattning 

Nuvarande avfallsföreskrifter är från år 2019 och behöver revideras för att 
uppdatera begrepp, hänvisningar till lagrum samt uppdatera med nödvändiga 
ändringar på grund av att returpapper blir kommunalt avfall.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige är enligt 15 kapitlet Miljöbalken (1998:808) skyldig att anta 
en renhållningsordning för kommunen. Renhållningsordningen består av 
avfallsföreskrifter och avfallsplan. Dokumenten ska innehålla inriktningen för 
avfallshanteringen och beskriva hur hanteringen av kommunalt avfall ska fungera 
i kommunen. Nuvarande avfallsföreskrifter är från år 2019 och behöver revideras 
för att uppdatera begrepp, hänvisningar till lagrum samt uppdatera med 
nödvändiga ändringar på grund av att returpapper blir kommunalt avfall.  

Den 1 augusti 2020 trädde ändringar i miljöbalken och huvuddelar av 
avfallsförordningen i kraft. I miljöbalken ersattes begreppet hushållsavfall med 
begreppet kommunalt avfall varför begreppet hushållsavfall nu har ersatts med 
begreppet kommunalt avfall i avfallsföreskrifterna. Begreppsförändringen 
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innebär mindre ändringar i kommunens ansvar för avfall från hushållen som 
hanteras i enlighet med gällande övergångsregler.  

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvaret för 
returpapper. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling 
och återvinning av returpapper. Det innebär att returpapper, avfall som utgörs av 
tidningar eller tidningspapper, definieras som kommunalt avfall. Justerade 
avfallsdefinitioner, hämtintervall och behållartyper återfinns i förslag till 
Föreskrifter om avfallshantering i Täby kommun med bilagor.  

Mindre ändring av avfallsföreskrifternas 30 § är genomfört för att förtydliga 
huvudmannaskapet och förvaltningen av sopsugsanläggningen i Täby park. 

Innan kommunen antar en renhållningsordning ska kommunen samråda med 
fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av 
renhållningsordningen. Kommunen ska ställa ut ett förslag till 
renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor. En kommun 
behöver dock inte ställa ut ett förslag till en ändring i renhållningsordningen som 
endast gäller föreskrifter och berör ett fåtal fastighetsinnehavare eller annars är 
liten (enligt miljöbalken kap. 15, 44 §). Bedömningen är att de ändringar som 
genomförs i avfallsföreskrifterna är liten och att utställning därför inte behövs.  

Ekonomiska överväganden 

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.  

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Mathias Rudh 
Avdelningschef Teknik och stadsmiljö  
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Bilagor 

- Förslag till Föreskrifter om avfallshantering i Täby kommun med 
bilagor, daterad den 18 oktober 2021. 

Expedieras 

Caroline Ählström, Avfallsenheten  
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