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Internremiss 
I slutet på september 2021 skickades förslaget till ny renhållnings-
ordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) på internremiss till utvalda 
förvaltningar i Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. I Jönköpings 
kommun skickades förslaget till ny renhållningsordning till miljö- och 
hälsoskyddskontoret, tekniska kontoret och till stadsbyggnadskon-
toret. I Habo kommun skickades förslaget till miljöförvaltningen och 
tekniska förvaltningen och i Mullsjö kommun skickades förslaget till 
miljöförvaltningen och samhällsbyggnad. Även representanter från de 
tre kommunerna som deltagit i arbetet med renhållningsordningen 
fick den skickad till sig. Syftet med internremissen var att ge tjänste-
män möjlighet att under oktober 2021 lämna synpunkter på den nya 
renhållningsordningen innan den skickades ut på formellt samråd 
under våren 2022. Förslaget till ny renhållningsordning reviderades 
utefter de synpunkter som inkom.

Utställning och samråd
June Avfall & Miljö informerade om kommande utställning och sam-
råd av renhållningsordningen på bolagets webbplats, www.juneav-
fall.se. Samråd pågick från den 8 april till den 20 maj 2022. Under 
denna period ställdes renhållningsordningen ut för granskning på fyra 
platser i de tre kommunerna:

 Juneporten, Jönköpings kommun

 Stadshuset i Huskvarna, Jönköpings kommun

 Habo bibliotek, Habo kommun

 Kommunhuset i Mullsjö, Mullsjö kommun

Förslaget till ny renhållningsordning samt information om hur syn-
punkter kunde lämnas har även funnits på bolagets webbplats och 
de tre kommunernas webbplatser. 

Remissinstanser
Renhållningsordningen skickades ut till 130 remissinstanser för ytt-
rande (se sändlista på nästa sida). Remissinstanserna var bland annat 
nämnder inom kommunerna, kommunala bolag, politiska partier, bo-
stadsbolag och föreningar. Därutöver skickades renhållningsordning-
en till representanter från de tre kommunerna som deltagit i arbetet 
med renhållningsordningen samt till kommunjuristerna på Jönköpings 
kommun.

Remissvar
14 stycken yttranden har inkommit till June Avfall & Miljö. Yttrandena 
har sammanställts och kommenterats i nedanstående tabeller. Av 
sammanställningen framgår hur yttranden och synpunkter har beak-
tats i arbetet med slutversionen av renhållningsordningen. 

Vissa remissinstanser har valt 
att lämna en övergripande 
synpunkt på hela eller delar av 
renhållningsordningen, dessa 
redovisas i en separat tabell. 

https://juneavfall.se/
https://juneavfall.se/
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Socialdemokraterna i Jönköping

SPF Seniorerna Jönköpingsdistriktet

Nya Moderaterna i Jönköping

Handelskammaren Jönköpings län

Kristdemokraterna i Jönköping

Asecs

Centerpartiet i Jönköping

Jönköping City

Liberalerna i Jönköping

Jönköping Energi AB

Miljöpartiet de gröna i Jönköping

HZI Jönköping Biogas

Vänsterpartiet i Jönköping

Elmia AB

Sverigedemokraterna i Jönköping

Destination Jönköping

Stadskontoret Jönköping

Jönköping Airport AB

Kultur- och fritidsnämnden Jönköping

Företagarna Jönköping

Tekniska nämnden Jönköping

PreZero Recycling AB i Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden Jönköping

JRAB 

Räddningstjänsten Jönköping

Stena Recycling AB

Barn- och utbildningsnämnden Jönköping

TasteJKPG

Social- och äldrenämnden Jönköping

Stay in JKPG

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Jönköping

BEGES Containerservice AB

Miljöhantering i Jönköping

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

Region Jönköpings län

KS Habo

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Socialnämnden Habo

Stiftelsen Håll Sverige rent

Barn- och utbildningsnämnden Habo

Förpackningsinsamlingen (FTI)

Fritids- och kulturnämnden Habo

Lantbrukarnas riksförbund, Jönköpings län

Byggnadsnämnden Habo

Fastighetsägarna GFR

Habo kost

CA Fastigheter

Räddningstjänsten Habo

DB Bostäder

Tekniska förvaltningen Habo

Hakarps Fastighets AB

Socialdemokraterna i Habo

Hans Hellström Invest AB

Kristdemokraterna i Habo 

Hökerum Fastigheter AB

Miljöpartiet de gröna i Habo

JN Bostäder

Liberalerna i Habo

Junehem

Nya Moderaterna i Habo

Kindbergs Förvaltnings AB

Centerpartiet i Habo

KLH Fastigheter AB

Sverigedemokraterna i Habo och Mullsjö

Kuststadens Projektutveckling AB

Habo Bostäder AB
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Linden Fastighet AB

Habo Energi AB

Lustgården AB

Naturskyddsföreningen i Habo

M2-gruppen

Habo Företagarna

Nivika

Socialdemokraterna i Mullsjö

Romans Fastigheter

Kristdemokraterna i Mullsjö

SBF

Miljöpartiet de gröna i Mullsjö

Studentbostäder i Norden

Liberalerna i Mullsjö

Svenska Bostadsfonden

Mullsjö Framtid

Tre Hus Bostäder

Vänsterpartiet i Mullsjö

Västerhuset AB

Nya Moderaterna i Mullsjö

Willhem AB

Centerpartiet i Mullsjö

Bostads AB Vätterhem 

Tekniska utskottet Mullsjö

Jönköping kommuns Fastighetsutveckling 
AB

Tekniska kontoret Mullsjö

Fastighets AB L E Lundberg

Räddningstjänsten Mullsjö

Jönköpings Bygginvest AB

KS Mullsjö

Vätterbyggdens Byggnads AB

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

Riksbyggen 

Byggnadsnämnden Mullsjö

Brandtornet AB

Socialnämnden Mullsjö

Fastighets AB Eric Ekblad

Allmänna utskottet Mullsjö

Förvaltnings AB Lustgården

Kultur- och fritidsutskottet Mullsjö

HSB Gambrinus AB

Barn- och utbildningsnämnden Mullsjö

Högskolefastigheter i Jönköping AB

Kostenheten Mullsjö

Jönköpingsbostäder

Naturskyddsföreningen i Mullsjö

Castellum AB

Mullsjö Utveckling AB

Roman Fastigheter AB

Mullsjö Bostäder AB

Södra Munksjön Utvecklings AB

Mullsjö Miljö och Energi AB

Villaägarnas Riksförbund

Kindbergs Fastigheter AB

Hyresgästföreningen

Vitehall Förvaltnings AB

Bankeryds Naturskyddsförening

J Bergdahls Bygg AB

Huskvarna-Gränna Naturskyddsförening

Företagarna Mullsjö

Naturskyddsföreningen i Jönköping

Seitl Fastigheter AB

Funktionsrätt Jönköpings kommun

PRO Distrikt Jönköpings län
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Remissinstans Synpunkter Kommentar

Tekniska nämnden, Jön-
köpings kommun

Tekniska kontorets tjänstepersoner anser att renhållnings-
ordningen är ett väl genomarbetat dokument. Dock saknar 
verksamheterna en beskrivning kring invasiva främmande arter 
eftersom dessa är en stor utmaning i avfallshanteringen.

Krav på utsortering, paketering m.m. för växtavfall av invasiva 
arter har lagts till i bilaga 1 till Föreskrifter för avfallshantering.

Socialförvaltningen, 
Jönköpings kommun

Socialförvaltningens nämnder avstår från att yttra sig i utskickad 
samrådshandling.

Ingen åtgärd behövs.

Räddningstjänsten, 
Jönköping, Habo och 
Mullsjö kommuner

Räddningstjänsten har inga synpunkter. Ingen åtgärd behövs.

Region Jönköpings län Det kan dock konstateras att den lagstiftade definitionen av vad 
som ska betraktas som kommunalt avfall (hushåll och sådant 
avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar 
avfall från hushåll) i vissa fall kan vara svårtolkad i den typ av 
verksamhet som vi bedriver. Därmed behövs ett fortsatt gott 
samarbete med syfte att tolka denna definition på ett sätt som 
är bra för människors hälsa och miljön.

June Avfall & Miljö instämmer i att ett fortsatt samarbete avse-
ende definitionen av kommunalt avfall behövs. I och med att 
begreppet ”hushållsavfall” har ersatts med det EU-rättsliga 
begreppet ”kommunalt avfall” har ansvaret för avfallshantering-
en i vissa avseenden förändrats.

Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län

Länsstyrelsen har inte något att invända mot föreslagen renhåll-
ningsordning.

Ingen åtgärd behövs.

Kultur- och Fritidsnämn-
den, Jönköpings kom-
mun

De föreslagna nya föreskrifterna för avfallshantering och Avfalls-
plan 2023- 2026 har inte direkt påverkan på de verksamhets-
områden som Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för.

Ingen åtgärd behövs.

Kommunstyrelsen, Mull-
sjö kommun

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på 
samrådsunderlaget.

Ingen åtgärd behövs.

Inkomna övergripande synpunkter gällande hela renhållningsordningen
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Remissinstans Synpunkter Kommentar

Region Jönköpings län Region Jönköpings län bedömer att de föreslagna målen är 
angelägna och ligger i linje med tillämpningen av den så kallade 
avfallstrappan. Region Jönköpings län kommer att arbeta för att 
bidra till att uppfylla föreslagna mål. 

Ingen åtgärd behövs.

Miljönämnden, Habo 
och Mullsjö kommuner

I avfallsplanen tas det upp att mål och åtgärder kommer följas 
upp årligen, vilket är positivt. Vi noterar också att bilaga fem 
saknas i remissunderlaget, och ingen hänvisning till varför har 
tagits upp.

I innehållsförteckningen till samrådsversionen av avfallsplanen 
anges att bilaga 5 och bilaga 8 tillkommer under hösten 2022. 
Bilaga 5 avser uppföljning av Avfallsplan 2019-2022. Denna 
tillkommer senast när Avfallsplan 2023-2026 är antagen, dvs. i 
början av 2023.

Länsstyrelsen i Jönkö-
pings län

Kommunen ska lämna uppgifter om innehållet i den kommunala 
avfallsplanen till länsstyrelsen (22 § NFS 2020:6). Sammanställ-
ningen ska inkomma till Länsstyrelsen senast när avfallsplanen 
är antagen.

June Avfall & Miljö kommer att lämna de uppgifter som krävs i 
samband med att avfallsplanen antas.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

Kommunstyrelsen uppskattar att June Avfall & Miljö har hör-
sammat de flesta av kommunens synpunkter som lämnats 
tidigare i processen, t.ex. kring målområde 4 nedskräpning. 
Effektmålen är rimliga och mätbara med tydliga mätmetoder. 
Kommunstyrelsen stödjer den sammanfattande bedömningen 
av betydande miljöpåverkan.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

Sid 7. Utgångsläge och uppföljning
Ett bra och användbart arbetssätt med åtgärdsplan. Det förut-
sätter god framförhållning så att vi kan ha kapacitet att genom-
föra. Det behöver hänga ihop med verksamhetsplanering och 
budgetprocess. Habo kommun förespråkar att åtgärdsplan tas 
fram, uppdateras och följs upp vartannat år.

Åtgärdsplanen kommer att tas fram, uppdateras och följas upp 
vartannat år i samråd med kommunerna. Texten har ändrats i 
avfallsplanen och i bilaga 7 till avfallsplanen så att texten stäm-
mer överens.

Inkomna synpunkter på avfallsplanen
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Remissinstans Synpunkter Kommentar

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

Sid 13. Effektmål 2.1
Förtydliga vem som har ansvar för att förbereda för återanvänd-
ning och materialåtervinning.

Detta effektmål handlar om kommunalt avfall som samlas in av 
June Avfall & Miljö och därmed blir June Avfall & Miljö indirekt 
ansvarig för effektmålet. Texten har ändrats. Kommuner, myn-
digheter, regioner, näringslivet, återvinningsbranschen samt 
konsumenter behöver dock alla bidra för att effektmålet ska 
nås.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

Sid 13. Effektmål 2.2
Grunden för att befinna sig högt upp i avfallstrappan är att 
källsortering fungerar och att avfallet är rätt sorterat, så viktigt 
med denna typ av effektmål.

Ingen åtgärd behövs.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

Sid 17. Effektmål 3.1
Bra mål, som skulle ge mer effekt om man hade strukit ”under 
förutsättning....”. Med ”biogas eller annat förnybart bränsle” ska 
även eldrivna fordon och laddhybrid fordon, om elen är grön/
miljömärkt, inkluderas.

Med förnybart bränsle avses till exempel eldrivna fordon och 
laddhybridfordon. Vad som menas med förnybart bränsle defi-
nieras när respektive fordon ska upphandlas. Idag är det inte 
möjligt att använda enbart biogas som bränsle, dels eftersom 
det saknas tankstationer i verksamhetsområdets ytterområden 
och dels för att biogasfordonen har sådana dimensioner att de 
inte kan framföras på alla platser i verksamhetsområdet. I dessa 
områden används dieseldrivna fordon. Effektmålets formulering 
har inte ändrats. 

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

Bilaga 6. Nedlagda deponier
Se över så att fakta stämmer, t.ex. för Västerkärr stämmer inte 
fakta i denna bilaga, s.4.

Bilaga 6 har uppdaterats.
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Remissinstans Synpunkter Kommentar

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

Bilaga 7. Undersökning av betydande miljöpåverkan, Sid. 3 
Planförslaget.
I texten här står att åtgärdsplanen ska vara årlig. Tidigare i 
avfallsplanen (s. 5) anges att åtgärdsplan ska tas fram varje 
eller vartannat år samt att åtgärdsplanen ska uppdateras och 
följas upp årligen i samråd med kommunerna. Habo kommun 
förespråkar att åtgärdsplan tas fram, uppdateras och följs upp 
vartannat år. 

Åtgärdsplanen kommer att tas fram, uppdateras och följas upp 
vartannat år i samråd med kommunerna. Texten har ändrats i 
avfallsplanen och i bilaga 7 till avfallsplanen så att texten stäm-
mer överens.

Jönköping Energi AB Ökad insamling till materialåtervinning är en central del i doku-
mentet vilket är mycket bra.

Vi på Jönköping Energi skulle gärna se ett mer pedagogiskt 
resonemang runt avfallstrappan. Något om att för fossil plast 
som inte samlas in och materialåtervinns så är den bästa 
behandlingsmetoden förbränning med energiåtervinning, men 
att det genererar klimatutsläpp. Viktigt att se detta samman-
hang och att ni som avfallsbolag tar er del i kedjan att aktivt 
förebygga att fossil plast hamnar i restavfallet. 

Detta gäller både hushållsavfall men även för sortergårdar, även 
bemannade.

Texten på sid. 14 i bilaga 3 har utvecklats, stycket Energi-
återvinning. Text har även lagts till på sid. 5 i bilaga 1, stycket 
Avfallshierarkin.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Juridiska enheten har ingen erinran mot förslaget till avfallsplan 
2023-2026.

Ingen åtgärd behövs.
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Remissinstans Synpunkter Kommentar

Stadsbyggnadskonto-
ret, Jönköpings kom-
mun

I Avfallsföreskrifterna 17 § står att ”Renhållaren ska kontak-
tas vid framtagande av detaljplan, vid projektering och vid 
bygglovshantering”. Då ca 1600 bygglov av skiftande omfatt-
ning behandlas per år föreslås istället  ”Renhållaren ska kon-
taktas vid framtagande av detaljplan, vid projektering och vid 
bygglovshantering som berör flerbostadshus eller anläggningar 
där stora avfallsmängder bedöms genereras.”

Texten har inte ändrats enligt föreslagen formulering. I vilka 
bygglovsärenden renhållaren ska kontaktas anser vi kan reg-
leras via en överenskommelse mellan kommunerna och June 
Avfall & Miljö eller inom ramen för rutiner, policys eller liknande. 

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden, Jönköpings 
kommun

3 § Texten bör förenklas så den är lättare att läsa och förstå, nu 
är den svårläst och svårtolkad.

Texten har förenklats genom att formuleringen ”kommunalt 
avfall under kommunalt ansvar” har ändrats till ”avfall under 
kommunalt ansvar”. Avfall under kommunalt ansvar definieras i 
2 § punkt 1 a i Föreskrifter för avfallshantering.

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden, Jönköpings 
kommun

22 § Den sista meningen i paragrafen är en upprepning av före-
gående mening och bör därför tas bort.

Den sista meningen i 22 § har tagits bort.

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden, Jönköpings 
kommun

23 § Av paragrafen framgår det att transportvägar, dragvägar 
och uppställningsplatser ska vara hårdgjorda. Det saknas en 
definition i 2 § vad som menas med hårdgjord yta.

Någon definition av hårdgjord yta har inte lagts till i 2 §. Vad 
som är en godtagbar hårdgjord yta för att ett kärl utan svårighe-
ter ska kunna förflyttas kan variera och kan behöva avgöras av 
renhållaren i varje specifikt fall.

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden, Jönköpings 
kommun

31 § I paragrafen tas det upp att torrt trädgårdsavfall kan eldas. 
Det bör förtydligas att kommunens lokala hälsoskyddsföreskrif-
ter måste beaktas vid eldning. Alternativt kan informationen om 
eldning helt tas bort, då det regleras på annat sätt än genom de 
lokala avfallsföreskrifterna.

Informationen om eldning av torrt trädgårdsavfall har tagits bort.

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden, Jönköpings 
kommun

36 § I paragrafen bör det framgå var som menas med närlig-
gande fastigheter t.ex. ett maxavstånd mellan tomterna.

Formuleringen närliggande fastigheter har ändrats till intilliggan-
de fastigheter. Den nya formuleringen är enligt Avfall Sveriges 
mall (Rapport 2017:01).

Inkomna synpunkter gällande avfallsföreskrifterna
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Remissinstans Synpunkter Kommentar

Miljö- och hälsoskydds-
nämnden, Jönköpings 
kommun

37 b § Det saknas information om hur många hämtningssä-
songer i följd som det kan sökas uppehåll för. I 37 a § står att 
uppehåll för permanentbostad kan sökas för maximalt två år, 
för fritidsbostäder skulle motsvarande t.ex. kunna vara maximalt 
två hämtningssäsonger.

Vi har lagt till att uppehåll kan beviljas för maximalt två på varan-
dra följande hämtningssäsonger och att för längre uppehåll än 
så ska dispens sökas hos tillsynsansvarig nämnd.

Miljönämnden, Habo 
och Mullsjö kommuner

3 § Texten bör förenklas så den är lättare att läsa och förstå, nu 
är den svårläst och svårtolkad.

Texten har förenklats genom att formuleringen ”kommunalt 
avfall under kommunalt ansvar” har ändrats till ”avfall under 
kommunalt ansvar”. Avfall under kommunalt ansvar definieras i 
2 § punkt 1 a i Föreskrifter för avfallshantering.

Miljönämnden, Habo 
och Mullsjö kommuner

22 § Den sista meningen i paragrafen är en upprepning av före-
gående mening och bör därför tas bort.

Den sista meningen i 22 § har tagits bort.

Miljönämnden, Habo 
och Mullsjö kommuner

23 § Av paragrafen framgår det att transportvägar, dragvägar 
och uppställningsplatser ska vara hårdgjorda. Det saknas en 
definition i 2 § vad som menas med hårdgjord yta.

Någon definition av hårdgjord yta har inte lagts till i 2 §. Vad 
som är en godtagbar hårdgjord yta för att ett kärl utan svårighe-
ter ska kunna förflyttas kan variera och kan behöva avgöras av 
renhållaren i varje specifikt fall.

Miljönämnden, Habo 
och Mullsjö kommuner

31 § I paragrafen tas det upp att torrt trädgårdsavfall kan eldas. 
Det bör förtydligas att kommunens lokala hälsoskyddsföreskrif-
ter måste beaktas vid eldning. Alternativt kan informationen om 
eldning helt tas bort, då det regleras på annat sätt än genom de 
lokala avfallsföreskrifterna.

Informationen om eldning av torrt trädgårdsavfall har tagits bort.

Miljönämnden, Habo 
och Mullsjö kommuner

36 § I paragrafen bör det framgå var som menas med närlig-
gande fastigheter t.ex. ett maxavstånd mellan tomterna.

Formuleringen närliggande fastigheter har ändrats till intilliggan-
de fastigheter. Den nya formuleringen är enligt Avfall Sveriges 
mall (Rapport 2017:01).

Miljönämnden, Habo 
och Mullsjö kommuner

37 b § Det saknas information om hur många hämtningssä-
songer i följd som det kan sökas uppehåll för. I 37 a § står att 
uppehåll för permanentbostad kan sökas för maximalt två år, 
för fritidsbostäder skulle motsvarande t.ex. kunna vara maximalt 
två hämtningssäsonger.

Vi har lagt till att uppehåll kan beviljas för maximalt två på varan-
dra följande hämtningssäsonger och att för längre uppehåll än 
så ska dispens sökas hos tillsynsansvarig nämnd.
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Remissinstans Synpunkter Kommentar

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

1 § Definitionen behöver bli tydligare, mer klarspråk behövs 
gällande ”kommunalt”.

1 § har inte ändrats. Definitionslistan i 2 § (nr 1 gäller kommu-
nalt avfall) har förtydligats så att det blir tydligt att bokstäverna 
a-l är underrubriker till definition nr 1.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

3 § Paragrafen behöver bli tydligare, bättre klarspråk. Svårt att 
begripa ”för hanteringen av kommunalt avfall under kommunalt 
ansvar i kommunen, med särskilt ansvar för kommunalt avfall 
under kommunalt ansvar som….,” se kommentar under 1 §.

Texten har förenklats genom att formuleringen ”kommunalt 
avfall under kommunalt ansvar” har ändrats till ”avfall under 
kommunalt ansvar”. Avfall under kommunalt ansvar definieras i 
2 § punkt 1 a i Föreskrifter för avfallshantering.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

22 § Stryk denna mening p.g.a. upprepning: ”Anvisning av plats 
görs av den tillsynsansvariga nämnden i respektive kommun”.

Den sista meningen i 22 § har tagits bort.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

31 § I paragrafen tas det upp att torrt trädgårdsavfall kan eldas. 
Det bör förtydligas att kommunens lokala hälsoskyddsföreskrif-
ter måste beaktas vid eldning. Alternativt kan informationen om 
eldning helt tas bort, då det regleras på annat sätt än genom de 
lokala avfallsföreskrifterna.

Informationen om eldning av torrt trädgårdsavfall har tagits bort.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

36 § I paragrafen bör det framgå var som menas med närlig-
gande fastigheter t.ex. ett maxavstånd mellan tomterna.

Formuleringen närliggande fastigheter har ändrats till intilliggan-
de fastigheter. Den nya formuleringen är enligt Avfall Sveriges 
mall (Rapport 2017:01).

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

37 b § Det saknas information om hur många hämtningssä-
songer i följd som det kan sökas uppehåll för. I 37 a § står att 
uppehåll för permanentbostad kan sökas för maximalt två år, 
för fritidsbostäder skulle motsvarande t.ex. kunna vara maximalt 
två hämtningssäsonger.

Vi har lagt till att uppehåll kan beviljas för maximalt två på varan-
dra följande hämtningssäsonger och att för längre uppehåll än 
så ska dispens sökas hos tillsynsansvarig nämnd.

Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

38 § Paragrafen behöver bli tydligare, bättre klarspråk. Svårt att 
begripa ”… lämna kommunalt avfall under kommunalt ansvar i 
kommunen...”, se kommentarer under 1 § och 3 §.

Vi har ändrat ”kommunalt avfall under kommunalt ansvar” till 
”avfall under kommunalt ansvar”.
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Kommunstyrelsen, 
Habo kommun

Bilaga 1 till avfallsföreskrifterna. Sid 22. Rubriken Krav på pake-
tering/emballagering med mera ”Kanyler ska läggas i speciell 
behållaren som tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek 
som renhållaren har avtal med”. Gäller detta alltid och även 
sprutor likt pennkanyler m.m.?

Kasserade kanyler och sprutor (även pennkanyler) från hushål-
len omfattas inte av Förordning (2009:1031) om producentans-
var för läkemedel, utan klassas som kommunalt avfall och ingår 
i det kommunala renhållningsansvaret. Kanyler och sprutor 
är inte lämpligt att samla in i restavfallet eftersom det medför 
risker. Apoteken kan teckna avtal med June Avfall & Miljö om att 
hushållen kostnadsfritt kan hämta behållare på apoteken mot 
att renhållaren står för en del av kostnaden. June Avfall & Miljö 
har inte avtal med alla apotek. Även övriga apotek tillhandahål-
ler behållare, ibland mot en kostnad. 

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Tydliggör definitionslistan i 2 § så det blir tydligt att bokstäverna 
a-k är underrubriker till definition nr 1. Jämför med nuvarande 
föreskrifter där definitionslistan är tydligare strukturerad.

Layouten har ändrats enligt önskemål.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Ändra ”i och med” till ”vid” i 2 § 1h första meningen. Texten har ändrats enligt önskemål.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Definitionen av bygg- och rivningsavfall under punkt l i defini-
tionslistan stadgar egentligen ”Med bygg- och rivningsavfall 
som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses bygg- 
och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verk-
samhet”. Definitionen kan därför tas bort.

Vi låter definitionen står kvar eftersom det är enligt Avfall Sveri-
ges mall (Rapport 2017:01).

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Definition punkt 3. Bör ändras så att man tar bort ”har rätt att” 
och istället ändrar till ”brukar eller nyttjar fastighet”. Genom 
ändringen behöver June Avfall & Miljö inte bevisa att en nyttjan-
derättshavare har rätt att nyttja en fastighet utan det räcker att 
bevisa att personen faktiskt nyttjar fastigheten vilket underlättar 
bevisföringen vid en tvist om vem som är nyttjanderättshavare.

Texten har ändrats enligt önskemål.
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Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Definition av storkök punkt 10. Kan förtydligas språkligt enligt 
följande: ”Med storkök menas lokaler, från varuintag till utläm-
ning eller servering, som är avsedda för tillagning av ett fåtal 
maträtter till många människor samtidigt”.

Texten har ändrats enligt önskemål.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Definition punkt 11. Bör den verkligen ligga i definitionslistan, är 
ingen definition utan mer en upplysning. Upplysningen anknyter 
till vad som anges i 6 §.

Definition punkt 11 (avfallstaxa) har tagits bort.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Definition punkt 12. Vid tidigare möten med er kom vi fram till 
att skriva in ordet ”enskilda” vid definitionen av transportvägar 
vilket framgår av samrådsversionen. Efter ytterligare diskussio-
ner internt har vi dock kommit fram till att det är bättre att stryka 
ordet enskild då kraven på transportvägarna ska gälla oavsett 
om de är allmänna eller enskilda vägar. Vi har samtidigt förtydli-
gat detta i 23 §, se längre ned.

Ordet ”enskilda” har strukits.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Sista stycket efter definition 13. Borde tydliggöras att detta 
stycke inte är en del av definition 13.

Layouten har ändrats enligt önskemål.
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Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

I förteckningen över definitioner bör även tas med definitionen 
av ”dragväg” och ”avfallsutrymme”. Definitionerna är hämtade 
från Svenskt avfall:

Förslag på ny definition dragväg:

”Väg mellan avfallsutrymme och hämtningsfordonets uppställ-
ningsplats, dvs. där renhållarens personal drar eller skjuter kärl, 
slangar eller säckkärra”.

Förslag på ny definition avfallsutrymme:

”Alla platser och utrymmen ämnade för avlämning, förvaring 
och hämtning av avfall. T.ex. sopsug, underjordsbehållare, rum 
inomhus för lämning av avfall etc.”

Definitioner av ”dragväg” och ”avfallsutrymme” har lagts till 
enligt önskemål.
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Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Förslag på ny 7 §:
”Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt avfall-
staxan. Om någon annan än fastighetsinnehavaren nyttjar eller 
brukar fastigheten äger renhållaren rätt att kräva antingen fastig-
hetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på avgiften”.

Vi anser att paragrafen behöver förtydligas så det framgår att 
renhållaren alltid har rätt att kräva antingen fastighetsinnehava-
ren eller nyttjanderättshavaren på avgiften när någon annan än 
fastighetsinnehavaren faktiskt nyttjar eller brukar fastigheten. 
Enligt samrådsversionen står det både att renhållaren kan välja 
vem som ska krävas på avgiften samtidigt som det står att 
betalningsansvaret övergår till nyttjanderättshavaren.

Stycke två kan strykas då fastighetsinnehavaren alltid har betal-
ningsansvaret enligt nya förslaget.

Stycke tre är vi osäkra på om den har med avgiften att göra 
men vi överlämnar det till er att besluta om detta stycke ska 
vara kvar.

7 § har ändrats enligt önskemål. Stycke två har strukits och 
stycke tre får vara kvar.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

11 §. Ändra ”kommunalt avfall under kommunalt ansvar” till 
”avfall under kommunalt ansvar”. Vi anser även att motsvarande 
ändring bör göras i 27 § femte stycket, i 38 § samt i definitions-
listan 1c angående grovavfall. Möjligt att det behöver ändras på 
fler ställen men vi överlämnar till er att göra en genomgång av 
föreskrifterna i detta avseende.

11 §, 27 § och 38 § har ändrats enligt önskemål. Vi har gått 
igenom övrig text och ändrat där det varit relevant.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

18 §. Första stycket bör omfatta även nyttjanderättshavare. 
Jämför med 18 § stycke 3 och 19 § där både fastighetsinneha-
vare/nyttjanderättshavare nämns.

Nyttjanderättshavare har lagts till i 18 §.
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Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

19 § tredje stycket, ”inom fastigheten”, inte ”i fastigheten”. Texten har ändrats enligt önskemål.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

22 §. Stryk ordet ”normal” för att tydliggöra att de tre olika 
alternativen är jämställda. Mark- och miljödomstolen lyckades 
tolka paragrafen fel genom att tro att det normala är hämtning 
vid fastighetsgränsen när intentionen istället är att de tre olika 
alternativen ska vara jämställda.

Texten har ändrats enligt önskemål.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Förslag till ändring av 23 §. Tillsammans med ändringen av defi-
nitionen av transportväg där ordet ”enskilda” stryks så binder 
vi ihop kraven på en transportväg gäller oavsett om vägen är 
allmän eller enskild.

”Transportvägen ska ha tillräcklig bärighet och vara utrustad så 
att den är lämplig för de fordon som renhållaren normalt använ-
der i hämtningsområdet.

Därutöver ska transportväg för biltransport vid hämtning av 
avfall under kommunalt ansvar vara minst 3,5 meter bred och 
ha en fri höjd av 4,2 meter för vegetationshinder och 4,7 meter 
fri höjd för fasta konstruktioner och hinder. På vägar smalare 
än 5,5 meter med körning i båda riktningarna ska det finnas 
mötesplatser för säker framkomlighet.

Avfallsfordon ska, om så behövs, kunna vända och backa på ett 
ur trafiksäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt säkert sätt. Vänd-
plats med diameter 18 meter eller annan möjlighet att vända 
fordonet ska finnas. Backning kan endast medges om den kan 
ske på ett säkert och med arbetsmiljölagstiftningen förenligt 
sätt. 

Fortsättning nästa sida. 

Texten har ändrats enligt önskemål.



BILAGA 8 –   Samrådsredogörelse17

Remissinstans Synpunkter Kommentar

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Behovet av backning vid avfallshämtning ska minimeras, och 
helt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsen-
tréer, skolor, förskolor och äldreboenden.

Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren ska se till att den 
dragväg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen 
hålls i sådant skick att kärl utan svårigheter kan förflyttas.

Transportvägar, dragvägar och uppställningsplatser ska vara 
hårdgjorda, ha en maximal lutning 1:5 och vara utformade så 
att krav på god arbetsmiljö och trafiksäkerhet kan upprätthållas.

Transportvägar, dragvägar och uppställningsplatser ska inför 
hämtning ha fri sikt, hållas fria från hinder, röjas från snö och 
hållas halkfria.

Se st. 7 i samrådsversionen. Ingen föreslagen förändring. 

Det är renhållaren som avgör om transport- och dragvägar  
uppfyller de ställda kraven och om vändmöjligheter finns. 

Se st. 9-11 i samrådsversionen. Ingen föreslagen förändring. 

Vad som ovan stadgats om transportvägar gäller oavsett om de 
är allmänna eller enskilda vägar”. 

Texten har ändrats enligt önskemål.

Juridiska enheten, Jön-
köpings kommun

Förslag på omskrivning av 35 § andra meningen:

”Utsträckt hämtningsintervall kan medges under förutsättning 
att nämnden, utifrån ansökans uppgifter om anläggningens 
belastning och beskaffenhet, kan bedöma att hämtning med 
längre intervall kan utföras utan risk för olägenhet för människ-
ors hälsa eller miljön”.

Texten har ändrats enligt önskemål.
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Juridiska enheten, 
Jönköpings kommun. 
Kompletterande syn-
punkter

22 § andra meningen ersätts med följande:

”Om godtagbara hämtningsförhållanden inte kan uppnås vid 
fastigheten, exempelvis till följd av bristen på farbar väg för de 
hämtningsfordon som normalt används eller att arbetsmiljöpro-
blem uppkommer i samband med hämtning vid fastigheten, får 
tillsynsansvarig nämnd anvisa annan plats som kommunen har 
rådighet över för hämtning av sådant avfall.”

Texten har ändrats enligt önskemål.
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