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Ändringar i avfallsföreskrifterna  
Aneby kommun 

Viktiga ändringar 

• Insamlingen av matavfall förändras, från att idag använda särskild plastpåse för 

optisk sortering kommer papperspåse att användas. Optisk sortering kommer inte 

längre att ske. Istället ska alla hushåll och verksamheter lägga matavfall respektive 

restavfall i olika fack eller i olika kärl. 

• Insamling av avfall från småhus förändras och nuvarande kärl för matavfall och 

restavfall ersätts med ett kärl med 2 fack.  

• Insamling av avfall från flerbostadshus och verksamheter förändras och nuvarande 

behållare för matavfall och restavfall kompletteras med minst ett kärl för matavfall. 

• Producentansvar för tidningar tas bort från och med 1 januari 2022 och 

kommunerna övertar ansvaret för insamling och återvinning. Kärl för insamling av 

tidningar kommer att erbjudas till flerbostadshus och verksamheter av 

avfallsorganisationen.  

• Fettavskiljare ska tömmas minst fyra gånger per år (tidigare minst en gång per år). 

Ikraftträdande och tidplan för förändringar i insamlingssystemet 

Nya föreskrifter föreslås börjar gälla 1 januari 2022.  

Förändringar i insamlingssystemet med utställning av tvåfackskärl kommer att införas 

successivt med start i mars 2023. Det innebär att under år 2022 och även en tid därefter 

kommer övergångsregler att gälla i föreskrifterna för insamlingen av avfall. 

Generella ändringar 

• Föreskrifterna uppdateras språkligt och utifrån gällande lagstiftning. 

• Ändrar vissa begrepp 

- Aneby Miljö & Vatten AB kallas för avfallsorganisationen. Tidigare användes 

begreppet renhållaren. 

- Underjordsbehållare ändras till ”behållare som töms med kran”. 

- Begreppet ”restavfall” används för det avfall som kvarstår när material för 

återanvändning och återvinning har sorterats ut. 
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• Några bestämmelser flyttas för att det ska vara lättare att hitta i föreskrifterna 

Lagändringar som inarbetats i föreskrifterna 

• Definitionen ”Hushållsavfall” används inte längre i lagstiftningen (tidigare i 15 kap. 

3 § miljöbalken). Nu används begreppet ”Avfall under kommunalt ansvar” enligt 

15 kap. 20 § miljöbalken.  

• Från och med 1 januari 2022 är returpapper (tidningar, broschyrer m m) under 

kommunalt ansvar (producentansvaret upphör). Fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare ska sortera ut returpapper. 

• Bygg- och rivningsavfall från hushåll (och som inte uppstått i kommersiell 

verksamhet) faller under kommunalt ansvar från och med 1 januari 2023. Detta kan 

komma att medföra vissa ändringar/anpassningar på ÅVC och det behöver ses över 

hur man tar betalt för avfall, men det hanteras i kommunens taxa. 

Övriga ändringar som kan påverka fastighetsinnehavare 

• SLAM. Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för 

tömning bör ej överstiga 10 meter (tidigare 20 meter). Om mått överstigs kan extra 

avgift debiteras.  

• Hämtningssäsongen för fritidshus ändras. Fritidshus föreslås få hämtning varannan 

vecka under perioden april-september, 10 ggr/år. Tidigare har fritidshus kunnat 

välja mellan sommarabonnemang med 6 tömningar eller säsongsabonnemang med 

13 tömningar. 

• Dragvägen för kärl ändras från max 2 meter till max 3 meter.  

• Fri höjd på transportvägen ändras till 4,5 m. (Tidigare 3,5 m).  

• Möjlighet att teckna abonnemang med kärl för trädgårdsavfall införs. Behållaren 

töms 15 ggr/år, varannan vecka under perioden april – oktober. 

• Möjlighet att beställa hämtning av grovavfall i storsäck införs. 

• Container eller annan storbehållare över 660 liter, som inte töms med kran, 

kommer inte längre att erbjudas. 

• Avstånd mellan fordonsplats och underjordbehållare eller annan behållare som 

töms med kran får vara max 5 meter och det ska vara fri höjd på 7 meter. (Tidigare 

stod anläggningen ska vara anpassad till renhållarens insamlingssystem). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sida 3 av 3 

 

 

• Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges att 

hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker vartannat år. (Tidigare stod 

med längre tömningsintervall än en gång per år).  

Övriga ändringar 

• Tillägg i avsnitt ”Rengöring och tillsyn av behållare”: Taggar eller etiketter på 

behållare får inte tas bort eller förstöras. 

• Tillägg: Små avloppsanläggningar ska vara tydligt markerade med gränskäpp som 

avfallsorganisationen tillhandahåller. 

• Förtydligande att latrinbehållare ska placeras vid farbar väg, vid behållare för annat 

avfall. 

• Förtydligat att för behållare som töms med kran ska även utrymmet runt behållaren 

vara skottat. 

• Borttaget: Nuvarande 37 § föreslås tas bort. Den var formulerad ”Obebyggd 

fastighet eller tomtmark omfattas inte av dessa föreskrifter.” Detta gäller ändå och 

behöver inte stå i föreskrifterna.  

• Borttaget: Nuvarande 49 § föreslås tas bort. Den var formulerad ”Bebyggd 

fastighet som är obebodd kan efter ansökan till tillsynsnämnden befrias från 

hämtning av kärlavfall samt i förekommande fall även latrinhämtning och slam-

tömning.” Detta omfattas av paragraf  med möjlighet att söka uppehåll under 

period då fastigheten inte är bebodd. 

 
 




