Avfallshantering
för invånarens bästa

Ansvarsfull avfallshantering
för invånarens och miljöns bästa

De som bygger upp
en ansvarsfull avfallshantering
Ett gemensamt mål för kommunernas avfallshanteringsbolag,
avfallshanteringsmyndigheten och tillsynsmyndigheten är att få till
stånd en högklassig avfallshantering för invånarens och miljöns bästa.

Kommunen
Kommunens ansvar för samhällsavfallshantering baserar sig på avfallslagen. Kommunerna
samarbetar regionalt för att ordna avfallshanteringen.
Kommunens ansvar och uppgifter
Enligt avfallslagen bör kommunen ordna:
• avfallstransporterna från fastigheterna
• regionala mottagningsplatser för avfall
• tillräckligt mångsidiga övriga avfallshanteringstjänster, såsom möjligheten till separat
insamling av avfall enligt prioriteringsordningen
• information och rådgivning
Till kommunernas uppgifter hör att som ägare styra det egna avfallsbolaget.
		 Hanteringen av samhällsavfallet är en serviceuppgift som kommunen som
		 offentligrättslig institution bör sköta, för att avfallshanteringen skall fungera
		 på alla platser, i alla förhållanden och under alla tider.

Avfallsbolaget
Kommunernas serviceuppgifter inom avfallshanteringen sköts av ett avfallsverk. Avfallsverket kan vara ett kommunalt verk, en enskild kommun eller ett aktiebolag som ägs
gemensamt av flera kommuner. I allmänhet sköts serviceuppgifterna inom avfallshanteringen av ett för flera kommuner gemensamt aktiebolag.
Till avfallsbolagets uppgifter hör:
• den fastighetsvisa och regionala insamlingen av återvinnbart avfall samt blandavfall
• konkurrensutsättandet av avfallstransporterna
• mottagningen av farligt avfall (spillolja, målfärger o.dyl. kemikalier från hushållen)
• arrangerandet av behandlingen
		 - byggande och underhåll av hanteringsplatser (avfallshanteringscentraler och
			behandlingsanläggningar)		
		 - anskaffande av hanteringstjänster (återvinning av glas, metall och kartong,
			 energiåtervinning av blandavfall, hanteringstjänster för farligt avfall)
• avfallsrådgivning och information
Avfallsbolagen beställer avfallstransporterna och en stor del av behandlingstjänsterna
av effektiva företag inom miljöbranschen. En väl genomförd konkurrensutsättning
möjliggör en fungerande marknad.
		 Avfallsbolagen förverkligar kommunens avfallshanteringsuppgifter och producerar
		 avfallshanteringstjänster för kommuninvånarna.

Avfallshanteringsmyndigheten (avfallsnämnden)
Det sätt på vilket avfallshanteringens serviceuppgifter har ordnats inverkar på hur
avfallshanteringsmyndigheten organiseras. Kommunernas gemensamma verksamhetsorgan,
avfallsnämnden, fungerar som avfallshanteringsmyndighet i avfallsföretagets delägarkommuner. Samkommunen sköter både avfallshanteringens serviceuppgifter och myndighetsuppgifter. Om kommunen ensam sköter om avfallshanteringens serviceuppgifter,
fungerar i allmänhet ett kommunalt verksamhetsorgan, t.ex. tekniska nämnden eller
avfallsnämnden, som avfallshanteringsmyndighet.
Avfallshanteringsmyndighetens uppgift är att:
• göra upp allmänna avfallshanteringsbestämmelser
• besluta om avvikelser från avfallshanteringsbestämmelserna
• godkänna avfallstaxan
• fatta beslut om avfallsavgifterna och inkassering av avgifterna
• göra beslut om avfallstransportsystemet
• uppföljning av avfallstransporterna
• upprätthållande av ett register över avfallstransporterna
• fatta beslut om avvikelse från hantering av samhällsavfall
Avfallshanteringsmyndigheten fungerar i informationssamarbete med kommunens
avfallsbolag och får sakkunskap från bolaget till hjälp för skötseln av myndighetsuppgifterna.
		 Avfallsnämnden sköter de myndighetsuppgifter som i avfallslagen har bestämts
		 för ordnandet av hantering av samhällsavfallet.

Avfallshanteringens tillsynsmyndighet
Kommunens miljöskyddsmyndighet och närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY)
övervakar hanteringen av samhällsavfall. I praktiken bereder t.ex. kommunernas miljösekreterare tillsynsärendena.
Tillsyndmyndighetens uppgift är att:
• övervaka att avfallslagen följs
• vid behov ge särskilda tillsynsföreskrifter för att rätta till fall av misskötsel och
förseelser
• tillfoga sanktioner till tillsynsföreskrifterna, såsom vite
• fatta beslut i tillsynsärenden
• behandla tillsyns- och tillståndsärenden samt övervaka att föreskrifterna efterföljs
Ofta fungerar skilda nämnder som kommunens miljöskyddsmyndighet och som
avfallshanteringsmyndighet.
		 Tillsynsmyndigheten övervakar såväl avfallsproducenterna som de olika
		 aktörerna i branschen.
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En högklassig avfallshantering för alla kommuninvånare uppstår
som ett samarbete mellan avfallsbolaget, avfallshanterings- och
tillsynsmyndigheten.
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