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BILAGA 1: 
Förändringar i ”Förslag till reviderade föreskrifter 
om avfallshantering för Sundbybergs stad” 

Allmänt 

Kommunerna tog över ansvaret för returpapper, från producenterna, den 1 januari 

2022. I Sundbyberg sköter det regionala avfallsbolaget SÖRAB både insamling och 

behandling av returpapper för Sundbybergs stads och de övriga ägarkommunernas 

räkning. Därför innehåller förslaget föreskrifter som medger att även SÖRAB och 

deras upphandlade eller auktoriserade entreprenörer har rätt att hantera avfall 

under kommunalt ansvar. Exempel på formulering: ”Insamling, transport och 

behandling av avfall under kommunalt ansvar får endast utföras av de 

entreprenörer som avfallsorganisationen eller SÖRAB har upphandlat eller 

auktoriserat, om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter.” 

Från och med 2023 har kommunerna ansvar för bygg- och rivningsavfall från icke 

yrkesmässig verksamhet, till exempel när en privatperson själv renoverar sin 

bostad. Förslaget har uppdaterats med information om hur sådant avfall ska 

hanteras. 

I dokumentet har begreppet renhållningsorganisationen har ändrats till 

avfallsorganisationen. Detta för att inte förväxla den med stadens renhållning 

av allmänna platser och för att termen ”avfall” används oftare än ”renhållning” som 

benämning på ansvarsområdet. Det passar också bättre ihop med begreppet 

”avfallsansvarig nämnd”. 

2 § Definitioner 

Listan under denna paragraf har flyttats till bilaga 1. Det upplevdes otydligt att ha 

definitioner på två ställen i dokumentet. I 2 § hänvisas till bilaga 1. 
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7 § Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och 
information 

Punkt b och c har ändrats så att även SÖRAB och deras upphandlade eller 

auktoriserade entreprenörer har rätt att hantera avfall under kommunalt ansvar i 

kommunen. Se förklaring under Allmänt ovan. 

Punkt f har ändrats så att den endast gäller förpackningar. 

10 § Ansvar för producentansvarsavfall 

Tillägg om att elavfall är ett undantag eftersom kommunen har ett 

insamlingsansvar för sådant avfall från hushåll, om det inte lämnas direkt till 

producenternas insamlingssystem. 

12 § Skyldighet att lämna avfall 

Punkt a har fått tillägg som medger att SÖRABs upphandlade eller auktoriserade 

entreprenörer kan hämta avfall under kommunalt ansvar. Se förklaring under 

Allmänt ovan. 

15 § Behållare och insamlingssystem: utformning och placering 

Allmänt: Punkterna i paragrafen har flyttats om så att allt som gäller vid ny- och 

ombyggnation är samlat i slutet med underrubriken ”Särskilda krav vid ny- och 

ombyggnation” och med en inledande hänvisning till riktlinjerna så att dessa inte 

behöver nämnas på flera ställen. 

Placering av kärl vid en- och tvåbostadshus har fått en utförligare 

beskrivning, men denna har förlagts till 20 § b som punkt e (tidigare k) hänvisar 

till. 

Begreppet ”enskilda avloppsanläggningar” har tillkommit på de ställen där 

fettavskiljare och matavfallstank nämns. 

En ny regel om höjdskillnad har lagts till i punkt g (tidigare m och n) på grund 

av att slangen som används för att pumpa avfall ur tank blir för tung om tanken är 

för djup. 

Ett felaktigt stycke om hämtning av skrymmande grovavfall, i samband 

med grovavfallshämtning i storsäck från en- och tvåbostadshus, har tagits bort i 

punkt j (tidigare r). 



BILAGA 1 

FÖRÄNDRINGAR I FÖRSLAG TILL REVIDERADE 

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR 

SUNDBYBERGS STAD 
 
 

 

 

SID 3/5 

 

 

 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBB ORG.NUMMER 

SUNDBYBERG AVFALL OCH VATTEN AB 

BOX 7510 

174 07 SUNDBYBERG 

LÖTSJÖVÄGEN 1B, 

HALLONBERGEN 

08-518 336 50 INFO@SAVAB.SE WWW.SAVAB.SE 556764-2334 

 

Komplettering har gjorts för att medge krav på att samråd om insamlingssystem 

och avfallsutrymmen ska ske även i bygglovsprocessen (inte bara i planprocessen), 

i punkt k (tidigare c). 

Krav på tre fraktioner i maskinellt system vid nybyggnation av 

flerbostadshus förslås, i stället för tidigare två, i punkt m (tidigare d) samt att val 

av tredje fraktion görs i samråd med avfallsorganisationen. Returpapper är tungt att 

samla in manuellt i kärl och skulle kunna utgöra den tredje fraktionen i lämpligt 

insamlingssystem. Om det blir aktuellt med kommunalt insamlingsansvar för 

förpackningar skulle det tredje inkastet/behållaren kunna användas för sådana 

fraktioner där det är lämpligare. Punkt n (tidigare e) medger undantag från kravet. 

I stället för begreppet källsortering i punkt o (tidigare f) har beskrivningen 

”annat vanligt förekommande kommunalt avfall från hushåll, utöver sådant 

avfall som ska samlas in enligt 15 § m” tillkommit. 

För att exploatören ska ta hänsyn till verksamheters behov av 

avfallsutrymmen har punkt o (tidigare f) kompletterats med ”För eventuella 

verksamhetslokaler kan ytterligare avfallsutrymme krävas”. 

16 § Behållare och insamlingssystem: ägarförhållanden 

Fler exempel på fasta installationer som fastighetsinnehavaren äger har 

tillkommit i första stycket, nuvarande punkt a. 

Komplettering har gjort angående ägarförhållanden för grovavfalls- och 

trädgårdsavfallskärl samt avfallsorganisationens stationära sopsugar. 

20 § Gångavstånd för avfallslämnare och hämtningspersonal 

Ändring har gjorts från ”boende” till ”avfallslämnare”, för att även 

omfatta verksamhetsutövare som kan finnas på fastigheten. 

Begreppet gångavstånd för avfallshämtaren förklaras närmare i punkt b 

första stycket. 

Placering av kärl vid en- och tvåbostadshus beskrivs med nya stycken i 

slutet av punkt b. I 15 § punkt e hänvisas hit. 
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22 § Hämtningsintervall 

Ordningen på punkterna a och b har ändrats så att avsnitten Restavfall och 

Matavfall följer direkt efter punkt a som hänvisar till dessa avsnitt. 

Den andra punkten under Restavfall har ändrats så att den gäller endast för 

för flerbostadsfastigheter och verksamheter. Detta för att medge utökat 

tömningsintervall för motsvarande insamlingssystem hos en- och tvåbostadshus, 

och då med hjälp av den sista punkten i listan (”Från anläggning som inte kan 

hänföras till någon av ovan angivna kategorier sker hämtning i den ordning som 

avfallsorganisationen bestämmer,…”). 

Bilaga 1: Definitioner (tidigare Ordförklaringar) 

Definitioner som tidigare stod under 2 § har flyttats hit och listan har 

ordnats i bokstavsordning. 

Bygg- och rivningsavfall har ändrats och omfattar nu även det nya kommunala 

ansvaret för att samla in bygg- och rivningsavfall från icke yrkesmässig 

verksamhet. 

Elavfall har ändrats och försetts med hänvisning till förordning. 

Förpackningar och tidningar har ändrats till endast Förpackningar och 

definitionen har försetts med hänvisning till förordning. 

Matavfall har ändrats utifrån Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter och med 

tillägget ”livsmedelsavfall”, som naturvårdsverket förespråkar som term, samt 

tillägget att före detta livsmedel ”ska hållas skilt från annat avfall”. 

SÖRAB har tillkommit, eftersom bolaget nu nämns i dokumentet. 

VA-huvudman har tillkommit, eftersom termen sedan tidigare nämns i 

dokumentet. 

Återvinningsstation (ÅVS) har ändrats vad gäller vem som äger och tömmer 

vilken typ av behållare. SÖRAB äger och tömmer returpappersbehållarna och FTI 

förpackningsbehållarna. 
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Bilaga 2: Anvisningar om sortering och överlämnande 

Denna bilaga har genomgått ganska många förändringar, vilka till största delen är 

redaktionella. Bland annat har dispositionen ändrats med tillägg av underrubriker, 

för att underlätta läsning, och vissa förtydliganden har gjorts. 

Där det tidigare stod ”på av kommunen anvisade återvinningscentraler” står det 

nu ”på någon av SÖRABs återvinningscentraler”. Ibland nämns även deras 

”returpunkter” och/eller ”grovavfallspunkter”. Dels vill vi förtydliga att det är just 

SÖRABs anläggningar invånarna hänvisas till, dels vill vi även hänvisa till 

returpunkter och grovavfallspunkter, som SÖRAB planerar att anlägga fler av i 

ägarkommunerna. 

På några ställen har även ”mobila återvinningscentralen” lagts till som ytterligare 

information om var avfall kan lämnas. 

I avsnitt 7 Elavfall och batterier har information tillkommit om till exempel att 

butiker har ansvar att ta emot elavfall, att en- och tvåbostadshus får avgiftsfri 

hämtning av smått elavfall i så kallad elbox och att schemalagd hämtning en gång i 

månaden från flerbostadsfastighet är avgiftsfri. 

Bilaga 3: Behållartyper 

Denna bilaga har genomgått en del redaktionella justeringar. Utöver det har 

följande ändrats. 

Plastkärl på hjul för restavfall: volymen 80 liter har tagits bort. Den storleken 

är sedan flera år tillbaka inte godkänd. 

Elboxar för smått elavfall för en- och tvåbostadshus har tillkommit. 

Container för restavfall, grovavfall och trädgårdsavfall som ägs och hyrs ut 

av avfallsorganisationen saknades i listan och har nu tillkommit.  

Punkterna om stationär sopsug har förtydligats vad gäller vilka delar av 

anläggningen som ägs av avfallsorganisationen respektive fastighetsinnehavaren. 

Behållare som ägs av SÖRAB har tillkommit. Returpappersbehållarna på 

återvinningsstationerna är godkända insamlingsbehållare i kommunen. 

Behållare för returpapper för fastighetsnära insamling har tillkommit. 

Dessa ägs antingen av fastighetsinnehavaren eller av den entreprenör som SÖRAB 

har auktoriserat. 


