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Föreskrifter om avfallshantering för Nässjö kommun
- Utställning
Under 2021 har Nässjö kommun och Nässjö affärsverk tillsammans med Eksjö och Aneby
kommuner arbetat med revidering av befintliga avfallsföreskrifter för att möjliggöra ett samarbete
mellan kommunerna i syfte att optimera hämtning av hushållsavfall och möta framtidens krav på
insamling av förpackningar vid bostaden. Föreskrifter skall årligen ses över och revideras vid
behov så vi följer lagstiftningen i miljöbalken.
Beslut om utställning fattades 2021-06-10 TSN 2021/170
Synpunkter på föreskrifterna under pågående utställning skickas senast 2021-09-30 till tekniska
serviceförvaltningens funktionsbrevlåda: tekniska@nassjo.se eller skriftligen till
Tekniska Serviceförvaltningen
Nässjö kommun
571 80 Nässjö
Exempel på förändringar i föreslagna föreskrifter:
Generella ändringar
• Föreskrifterna uppdateras språkligt och utifrån gällande lagstiftning.
•

Ändrar vissa begrepp. Till exempel kallas Nässjö Affärsverk AB för
avfallsorganisationen. Tidigare användes begreppet renhållaren.

•

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.
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• 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) och nivåskillnaden mellan
anläggningens botten och slambil bör inte överstiga 6 meter. Om mått överstigs
debiteras extra avgift.
• SLAM. Följande mening har tagits bort: Om brunnen öppnas genom att locket kan
dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram. Det som gäller är alltså: Lock eller
manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
• Möjligt att få tömning av enskilda avloppsanläggningar vart annat år efter ansökan.
• Tidigare har det funnits två hämtningsområden med olika hämtningsintervall för
småhus. Med förslag till nya föreskrifter blir det ett och samma hämtningsområde i
hela kommunen med samma service.
• Hämtningssäsongen för fritidshus ändras. Fritidshus föreslås få hämtning varannan
vecka under perioden april-september, 10 ggr/år
• Säsongen för tömning av kärl för trädgårdsavfall förlängs. Hämtas 15 ggr/år, varannan
vecka under perioden april – oktober.
• Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, medges att
hämtning av avfall från små avloppsanläggningar sker med längre tömningsintervall än
ordinarie. (Tidigare begränsades detta till vartannat år). Därmed blir nuvarande § 35 och
§ 36 överflödiga och tas bort.
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