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Kapitel 5.6 Hushållens avfall – insamling av grovavfall
ÅI tillstyrker förslaget att verksamhetsutövare som godkänts av den myndighet
regeringen bestämmer får samla in och omhänderta skrymmande eller icke
brännbart hushållsavfall
ÅI föreslår att det tydligt framgår att hushållen även har möjlighet att sälja uttjänta
produkter som har ett materialvärde och inte omfattas av producentansvaret, t ex
metaller, till valfritt återvinningsföretag.
ÅI anser att utredaren gjort en bra analys av hur grovavfallsmarknaden fungerar och
möjligheterna att utveckla fler servicelösningar på denna marknad utifrån medborgarnas behov
och ställer oss därför mycket positiva till utredarens förslag.
Ansvarsförhållandena är mycket oklara för uttjänta produkter och material från ett hushåll idag.
Hushållen får sälja och skänka uttjänta produkter som kan återanvändas. Det är inte avfall.
Uttjänta produkter som är avfall äger kommunen och får endast hanteras av kommunen. Avfall
från ombyggnader i en fastighet eller lägenhet är verksamhetsavfall och ingår inte i kommunens
hushållsansvar. Detta ansvarar hushållen för att låta en entreprenör ta hand om. Kunskapen om
dessa förhållanden är låg hos hushållen idag när de beställer hämtning av större mängder avfall
vid sin fastighet.
I Stockholm har kommunen redan öppnat upp marknaden genom att upphandla godkända
entreprenörer som får hämta hushållens grovavfall. Erfarenheterna är goda. Marknaden fungerar
väl. Det innebär att ägarna till flerbostadshus i Stockholm idag kan beställa hämtning av grovavfall
tillsammans med FNI-tjänsterna, vilket ger kostnadseffektiva samordningsfördelar. Huvuddelen
av sin avfallsinsamling beställer fastighetsägarna därmed själva av återvinningsföretagen. Med
förslaget blir det två väl fungerande konkurrensutsatta marknader, grovavfall och FNI-tjänster,
som hushållen kan dra nytta av. Det har lett till att flera nya företag erbjuder tjänster på denna
marknad, bl a unga företagare som sett möjligheter med olika typer av servicelösningar.
Kravet på godkänd verksamhetsutövare som får samla in och omhänderta grovavfallet är viktigt
för att ge hushållen kunskap om godkända företag som de kan anlita. Som branschorganisation är
vi beredda att ta fram en branschgemensam standard för att hushållen ska känna sig trygga vid
valet av återvinningsföretag.
Avfall Sverige anser att medborgare som vill sälja uttjänta produkter som har ett materialvärde, t
ex metaller, till ett återvinningsföretag inte får göra det, eftersom det är kommunen som har
äganderätt till allt hushållsavfall som inte är producentansvarsavfall. Kommuninvånare tvingas
således lämna material som har ett värde gratis till kommunen som sedan säljer det vidare och
tjänar pengar på materialet. En utsortering av metallerna bidrar till en ökad återvinning. Det bör
därför även tydligt framgå av förslaget att hushållen även har möjlighet att sälja uttjänta
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produkter, som kan materialåtervinnas. Det ligger i linje med den målbild som beskrivits i kapitel
3, dvs att även hushållen ska se avfallet som en värdefull resurs och få del av materialvärdet.
Förslaget leder till:
 att hushållen får ökad valfrihet att få grovavfallet hämtat efter deras förutsättningar, behov
och betalningsvilja
 ett ökat utbud av kundanpassade lösningar, vilket kan leda till nya affärsmöjligheter för
både befintliga och nya företag
 möjlighet att utveckla samarbetsmöjligheter mellan återvinningsföretag och andra aktörer,
t ex ideella organisationer för ökad återanvändning.
 att hushållen får möjlighet att sälja uttjänta produkter som har ett materialvärde, vilket
ökar incitamenten att sortera grovavfallet och öka materialåtervinningen.
 att gränsdragningsproblematiken mellan andrahandsmarknaden och avfallsmarknaden
försvinner. Även gränsdragningen mot vad som är verksamhetsavfall från hushållen
försvinner

Kapitel 5.8 Hushållens avfall – Bemyndigande för kommunen att
meddela föreskrifter om utrymmen för avfallshantering
ÅI avstyrker förslaget att bemyndiga kommunen att meddela föreskrifter om utrymmen
för avfallshantering

Med den omfattande mängd FNI-kontrakt som ÅI-företagen hanterar är vi väl förtrogna med de
lokala förutsättningarna i fastigheterna och att de varierar kraftigt. Det är helt fel väg att gå att
ställa generella tekniska krav på utrymmen för att öka återvinningen. De kan leda till mycket
kostbara ombyggnader i befintlig bebyggelse.
Med en tillbakablick så har mängden avfall och fraktionernas sammansättning varierat. Så kommer
också att ske i framtiden. Med kundanpassade lösningar kan insamling anpassas både efter de
praktiska förutsättningarna och förändringar i avfallets sammansättning. Det är styrkan i
återvinningsföretagens erbjudanden att man kan anpassa sig efter fastighetens förutsättningar.
Ökad återvinning och service uppnås bäst genom kundanpassade lösningar i kombination med att
det finns återvinningsstationer eller andra lösningar där exempelvis fastighetsägare kan samverka
kring insamlingslösningar. Det är väsentligt att kostnadseffektiva lösningar kan skapas som är
flexibla och kan anpassas till en framtid där avfallet betraktas alltmer som en resurs.
ÅI avstyrker således förslaget att bemyndiga kommunen att meddela föreskrifter om utrymmen
för avfallshantering. Vi anser att fastighetsägarnas och hushållens engagemang för ökad
återvinning och ökad service bör skapas på andra och mer flexibla sätt.

