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Bakgrund

Enligt miljöbalken ska det finnas en avfallsplan för varje 
kommun. Avfallsplanen ska bland annat innehålla upp-
gifter om vilka avfallstyper som uppkommer inom kom-
munen samt uppgifter om avfallets mängd och ursprung. 
Avfallsplanen ska även omfatta det avfall som kommunen 
inte har rådighet över.   Det finns också en nationell av-
fallsplan som anger riktningen för de kommunala avfalls-
planerna. Den nationella avfallsplanen har titeln ”Från 
avfallshantering till resurshushållning” och den gäller 
fram till år 2017. 

Den ursprungliga avfallsplanen började gälla 1 ja-
nuari 2011. Eftersom många av åtgärderna i den hade 
genomförts fanns det ett behov av att uppdatera hand-
lingsplanen. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslu-
tade därför i februari 2014 att en revidering skulle göras. 
Revideringen har omfattat en uppdatering av åtgärder; 
omformulering och komplettering av målen samt upp-
dateringar med anledning av ändrad lagstiftning och nya 
nationella mål och riktlinjer. För att öka tydligheten och 
läsbarheten har även strukturen omarbetats i samband 
med revideringen. Vilka förändringar som gjorts beskrivs 
närmare i bilaga 3 och 4. 

Denna reviderade avfallsplan gäller fram till och med 
år 2019.

Syfte

I avfallsplanen presenteras hur Knivsta kommun avser bi-
dra inom avfallsområdet till att de nationella miljömålen 
uppfylls. Syftet är också att beskriva avfallshanteringen 
inom Knivsta kommun och att tydliggöra kommunens 
ambitioner på avfallsområdet. Avfallsplanen ska ge ansva-
riga och allmänhet en helhetsbild av avfallshanteringen 
och visa på möjligheterna att påverka den.  Avfallsplanen 
vänder sig till alla som bor och verkar i Knivsta kommun.

Fakta om Knivsta kommun

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med 
förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i till-
växtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft 
både för boende och företag och befäster Knivsta som en 
föregångskommun för det hållbara samhället.” 

Så lyder Knivstas vision fastställd den 21 mars 2013. 
Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till 
uppemot 25 000 invånare år 2025 och att en ökande 
andel av befolkningen arbetar i Knivsta. Viktigt är också 
att Knivsta ska utvecklas till en föregångskommun för det 
hållbara samhället.

Knivsta kommun har en stor inflyttning. Prognosen 
pekar på att invånarantalet redan till år 2016 kommer att 
ha ökat till 17 000 från dagens drygt 15 000. Trots de na-
tionella mål som finns om att förebygga avfall och mins-
ka avfallsmängderna så finns det mycket som pekar på 
att avfallsmängden per person kan fortsätta att öka. Det 
ställer än högre krav både på ett aktivt arbete med att fö-
rebygga avfall och på att ha flexibla och samtidigt robusta 
system för omhändertagandet av avfallet. Det ställer ock-
så stora krav på tydlighet och långsiktighet i planeringen 
av avfallshanteringen, såväl som övrig infrastruktur. 

En mer detaljerad beskrivning av Knivsta kommun 
och fakta om avfallshanteringen finns i bilaga 1.

Inledning

Läsanvisning

Denna avfallsplan är uppdelad i ett 
huvuddokument med redogörelse för 

kommunens mål för avfallshanteringen i 
Knivsta och beskrivning av hur dessa mål 

ska uppnås. Mer detaljerad information om 
exempelvis förutsättningarna och nuläget i 

kommunen samt vilka lagar och regler som styr 
avfallshanteringen återfinns i bilagorna. 

Där finns även en bilaga med förklaringar 
av de flesta av de branschrelaterade 

ord som används.
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I avfallsplanen finns fyra inriktningsmål anger kommu-
nens övergripande målsättningar. Under dessa inrikt-
ningsmål finns ett antal delmål som konkretiserar kom-
munens målsättningar. Till varje delmål finns åtgärder 
som visar hur kommunen och andra berörda ska och kan 
arbeta för att uppfylla målen.

I de allra flesta fall krävs en samverkan mellan olika 
aktörer för att målen ska kunna uppnås. Det kan vara 
till exempel kommunens olika förvaltningar, bolag och 
verksamheter, fastighetsägare, byggherrar, företag och 
sist men inte minst kommuninvånarna. I flera fall, till 
exempel när det gäller avfall med producentansvar, 
har kommunen begränsad rådighet över insamling och 
hantering. Ansvaret för att initiera åtgärderna i detta 
dokument ligger dock, när inget annat anges, hos Sam-
hällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret svarar 
även för uppföljning av måluppfyllelsen och avstämning 
av genomförandet av åtgärderna.

Inriktningsmål 1 
Klättra uppåt i avfallstrappan

EU:s  avfallshierarki eller avfallstrappan som den också 
kallas symboliserar graden av resurshushållning. Ju högre 
upp i trappan, desto bättre tar man vara på resurserna 
och minskar belastningen på miljön. 

De översta trappstegen handlar om att förebygga 
uppkomsten av avfall och att öka återanvändningen. Att 
förebygga avfall handlar om att tänka giftfritt och resur-
seffektivt tidigt. Det kan vara att designa en produkt för 
lång hållbarhet eller att planera inköp och användning 
för att minska onödigt spill. Det kan också handla om att 

stimulera människor och verksamheter att återanvända 
möbler och kläder. Naturvårdsverket har tagit fram ett 
nationellt program för förebyggande av avfall1. Det har 
fyra fokusområden:
• Mat
• Textil
• Elektronik 
• Byggande och rivning

För både textilier och matavfall har nationella etappmål 
tagits fram kopplade till miljömålssystemet.

För det avfall som ändå uppkommer är det viktigt att 
recirkulera och materialåtervinna så mycket som möjligt. 
Materialåtervinning spelar en viktig roll i ett hållbart 
samhälle och innebär att sorterat material återvinns, så 
att andra produktions- eller konstruktionsmaterial kan 
ersättas. Materialåtervinning gör inte bara att uttaget av 
mängden jungfruligt material minskar. Det leder också 
till att vi sparar energi.

En stor del av vårt avfall är biologiskt lätt nedbrytbart 
som till exempel matrester och trädgårdsavfall. Genom 
rötning (biologisk nedbrytning av organiskt material i 
syrefri miljö) utvinns näring och energi i form av biogas. 
Det ger stora miljövinster jämfört med att låta avfallet 

Mål och åtgärder

Figur 1. Avfallstrappan

1 Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle. 
Sveriges program för att förebygga avfall 2014–2017,  
Naturvårdsverket
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följa med den vanliga soppåsen till förbränning med 
energiutvinning. Även kompostering ger en miljövinst 
genom att näringen tillvaratas.

I kommunens miljöprogram från 2007 anges som 
åtgärder bland annat att kommunen kan skapa förutsätt-
ningar för ökad materialhushållning och återvinning.

1A Minimera avfallsmängderna

Genom att skapa goda förutsättningar för återanvändning 
kan avfall förebyggas och medvetenheten hos boende 
och verksamma i kommunen öka.

Åtgärder för att uppnå målet

• Inrätta en kretsloppspark med återbruk, återvinning av 
byggavfall och energirådgivning vid Knivsta återvin-
ningscentral.

• Ökad återanvändning och återvinning av byggavfall 
på återvinningscentralen genom utsortering av exem-
pelvis isolering, träprodukter, fönster, dörrar, tegel, 
stenprodukter och bad- och köksutrustning.

• Möjligheterna att lämna textilier till återanvändning 
och materialåtervinning ska utökas.

• Utveckla mätmetod och rutiner för uppföljning av 
mängder till återbruk.

• Mängden onödigt matavfall, så kallat matsvinn, ska 
minska. Minskningen ska uppnås genom att kommu-
nicera miljövinster och fortlöpande ge återkoppling.

• Uppdatera inköpspolicy och inköpsrutiner för att öka 
medvetenheten bland kommunens verksamheter om 
vikten att förebygga att avfall uppstår.

• Organisera internt webbaserat återbrukssystem för 
kommunens verksamheter på intranätet.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt av mottag-
na mängder vid återbruk, mängd avfall per person 
och total mängd matavfall. 

1B Ökad material- och energiåtervinning

Genom bra förutsättningar för att sortera avfallet kan de 
flöden som går till materialåtervinning respektive utvin-
ning av energi optimeras.

Åtgärder för att uppnå målet

• Arbeta med att utöka sorteringen så att de nationella 
målnivåer som satts till år 2020 för förpackningar och 
returpapper kan uppnås.

• Verka för nyetablering av återvinningsstationer för 
mottagning av förpackningar och tidningar utanför 
tätorten, såsom Lagga samhälle, Vassunda pendlarpar-
kering och Norra Alsike.

• Använda taxan som styrmedel för att stimulera till 
sortering av hushållsavfall.

• Arbeta för att öka utsorteringen och omhändertagan-
det av matavfall som uppstår i restauranger och livs-
medelsbutiker.

• Fortsatt utredning av tekniska möjligheterna till egen 
behandling av matavfall med biogasutvinning, med 
utgångpunkt i utförd förstudie/examensarbete.

• Skapa ett system som möjliggör en effektiv och lokal 
återföring av näringsinnehållet i avloppsvatten från 
slutna tankar, i samverkan med lokala lantbruks-
aktörer.

• Hitta lokal avsättning för fosfor från minireningsverk 
och fosforfällor.

• Ta fram policy för fettavskiljare hos verksamheter för 
ökad insamling och biogasutvinning ur fettavfall.

• Se till att fettavfall samlas in från alla verksamheter där 
sådant avfall uppkommer samt från hushåll med stora 
mängder fettavfall.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt av statistik 
från Förpacknings- och tidningsinsamlingen, mottag-
na mängder vid återvinningscentralen.

1C Alla kommunala verksamheter ska 
sortera sitt avfall

Alla verksamheter som drivs av kommunen, samt kom-
munens förvaltningar, ska sortera ut förpackningar, 
tidningar, elavfall och matavfall senast år 2019. Idag 
källsorterar uppskattningsvis 80 % av skolverksamheterna 
och större delen av övriga verksamheterna samtliga eller 
vissa av fraktionerna.



6

Åtgärder för att uppnå målet

• Gemensam upphandling för hämtning av tidningar 
och förpackningar från kommunens verksamheter.

• Kommunens förvaltningar ska ta fram checklista för 
sin verksamhet utifrån avfallsplanen. 

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt av andel 
kommunala verksamheter som källsorterar.

1D Fortsatt minskning av mängden  
avfall till deponi

Deponering, det vill säga att lägga avfallet på en soptipp, är 
en behandlingsmetod som enbart bör användas för avfall 
som inte kan behandlas på annat sätt, till exempel mine-
ralull, glasfiber, och glasföremål som inte är förpackningar 
eller planglas. Av det avfall som tas emot vid återvinnings-
centralen är det idag cirka två procent som deponeras. 

Åtgärder för att uppnå målet

• Fortsätta utveckla fraktionerna på återvinningscentra-
len för att minska mängden blandat avfall.

• Ta emot isolering separat på återvinningscentralen för 
materialåtervinning.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt av mängden 
grovavfall från återvinningscentralen som deponeras.

Inriktningsmål 2
Minimerad miljöpåverkan

Avfall kan ge upphov till miljöpåverkan på flera olika 
sätt. Det kan till exempel vara utsläpp från insamling och 
behandling eller läckage från gamla deponier. Ju mindre 
föroreningar och farliga ämnen det finns i avfallet, desto 
mindre risk för negativ påverkan på miljön.
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2A Minskad andel farligt avfall och elavfall i 
soppåsen

Genom att sortera avfall som innehåller farliga ämnen 
separat, blir avfallet som går till förbränning (soppåsen) 
renare. Det farliga avfallet kan då behandlas på ett säkert 
och miljöanpassat sätt. Konsumtionen av elektriska och 
elektroniska produkter har ökat de senaste åren. Det gör 
att mängden insamlat elavfall har ökat, men tyvärr ofta 
även mängden elavfall som hamnar i soppåsen. För att 
öka insamlingsgraden av farligt avfall och elavfall är det 
viktigt att informera invånarna och erbjuda lättillgängliga 
mottagningssystem.

Åtgärder för att uppnå målet

• Utökade informationsinsatser.
• Förbättra möjligheterna att lämna ljuskällor och 

småelektronik. Antalet insamlingsplatser ska utökas 
med minst två publika insamlingsställen. 

• Utreda nya insamlingslösningar för insamling av 
farligt avfall och elavfall.

• I samarbete med miljöenheten öka kunskapen om 
företagens hantering av farligt avfall, exempelvis 
genom uppföljning av den årliga miljörapporteringen

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt mätning 
genom plockanalys av andelen elavfall och farligt 
avfall i det brännbara hushållsavfallet (soppåsen).

2B Fortsatt hög kvalitet på insamlat 
matavfall

Vid rötning av matavfall får man dels en energirik bio-
gas, dels en näringsrik rötrest. Rötresten är ett utmärkt 
gödningsmedel och det är därför viktigt att matavfallet är 
fritt från farliga ämnen och andra föroreningar. Den goda 
kvalitet som finns idag ska bibehållas även om de insam-
lade mängderna ökar.

Åtgärder för att uppnå målet

• Fortsatta informationsinsatser genom medverkan i 
nationella kampanjer, utökade aktiviteter i sociala 
medier och nyhetsutskick för att bibehålla dagens 
goda kvalitet.

• Utökning och systematisering av 
insamlingspersonalens rapportering av felsortering.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt mätning 
genom plockanalys av matavfallets renhetsgrad.

2C Liten miljöpåverkan från 
avfallsinsamlingen

Den miljöpåverkan som själva insamlingen kan ge upp-
hov till är främst buller, lukt, partiklar samt koldioxid från 
fossila drivmedel.

Åtgärder för att uppnå målet

• Kravställande vid upphandling av avfallshämtning 
och transporter för att få en störningsfri hämtning som 
tillgodoser en bra boende- och arbetsmiljö.

• Utreda om alternativa insamlingssystem i nya 
bostadsområden kan bidra till att minska störningar 
vid hämtning.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder.

2D Liten miljöpåverkan från gamla deponier

I kommunen finns ett antal deponier, före detta soptip-
par, som inte längre är i bruk. Eftersom kraven på skydd 
för omgivningen var lägre på den tiden då de anlades, så 
finns det risk för läckage av giftiga ämnen till omgivande 
natur och vattendrag. 

Åtgärder för att uppnå målet

• Undersökning enligt fas 2 av Mifo-metoden av de 
nedlagda deponier som Länsstyrelsen bedömt tillhöra 
riskklass 2, samt undersökning av områden som är 
aktuella för byggnation.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av antal deponier som kartlagts och vid 
behov åtgärdats.
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Inriktningsmål 3
En avfallshantering anpassad till 
människan

För att uppnå målen för insamling och återvinning 
krävs det att vi har avfallssystem som fungerar bra för de 
människor som är involverade. Det omfattar både av-
fallslämnare, sophämtare, personal på mottagnings- och 
behandlingsanläggningar, och alla andra som är en del 
av avfallshanteringskedjan.

3A Fortsatt samverkan för en god arbetsmiljö

Många arbetsuppgifter som rör hämtning och övrig han-
tering av avfall kan vara problematiska ur arbetsmiljösyn-
punkt. Genom att alla berörda aktörer samverkar skapas 
bra förutsättningar för en sund arbetsmiljö.

Åtgärder för att uppnå målet

• Samverkan mellan kommun, entreprenör och 
fastighetsägare. Tydliggörande av roller och 
ansvarsfördelning i avtal och upphandlingar.

• Krav i entreprenader på dokumenterade rutiner 
för arbetsmiljöarbetet och systematisk löpande 
uppföljning.

• Genom dialog med fastighetsägare och byggherrar 
samt granskning av planer och bygglov skapa bra 
förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder.

3B Enkla och lättillgängliga insamlingssystem

Det ska vara ”lätt att göra rätt”. Platser och utrustning för 
avfallslämning ska vara användarvänligt utformade. 

Åtgärder för att uppnå målet

• Genom dialog med fastighetsägare och byggherrar 
uppmuntra dem att skapa bra möjligheter för de 
boende att sortera ut avfall för återvinning.

• Verka för etablering av fler återvinningsstationer för 
förpackningar och tidningar inom kommunen.

• Beakta avfallshanteringen tidigt i planprocessen.
• Utreda om alternativa insamlingssystem i nya 

bostadsområden kan bidra till att öka tillgänglighet 
och återvinningsgrad.

• Undersöka invånarnas nöjdhet med kommunens 
insamlingssystem samt tillgängligheten till dem 
genom enkätundersökning vart tredje år.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt mätning 
av kundnöjdhet genom återkommande enkät.

3C Hög medvetenhet och kunskap

För att uppnå en hög grad av sortering krävs inte bara 
bra system, utan också kunskap och motivation. Medve-
tenheten hos kommuninvånarna om sambanden mellan 
avfallet och vår miljö ska höjas. För samordning och 
planering av åtgärderna nedan kommer en kommunika-
tionsplan att tas fram.

Åtgärder för att uppnå målet

• Ta fram en kommunikationsplan för uppfyllande av 
målen i avfallsplanen.

• Riktad information till hushåll i flerbostadshus för att 
skapa engagemang och öka intresset för utsortering av 
matavfall, förpackningar och tidningar.

• Införa ny informatörstjänst för att öka kunskapen 
om förebyggande av avfall och hållbarhetsarbete hos 
skolor, föreningar och allmänheten. 

• Riktad information och rådgivning till företag i 
kommunen om sortering och förebyggande av avfall.

• Ta fram checklista för företagens avfallshantering som 
kan användas av miljö- och livsmedelsinspektörer.

• Dialog med entreprenörerna om att sophämtare och 
personal på återvinningscentralen kan fungera som 
”ambassadörer”.

• Kommunen ska medverka vid årlig utbildning av 
entreprenörernas personal.

• Riktad information till hushåll med enskilda avlopp 
om återföring av avloppsfraktioner, och vikten av att 
inte tillföra föroreningar till avloppet. 

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt mätning 
av kunskapsnivå genom återkommande enkät.
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Inriktningsmål 4
Effektiva system för avfallshantering

Systemen för mottagning, insamling, hantering och 
behandling av avfall ska vara effektiva. Det innebär i 
sammandrag:
• System som är lättillgängliga och lättbegripliga för 

dem som använder dem.
• Flexibla system som kan anpassas efter ändrade 

förutsättningar, såsom nya lagkrav eller växande 
befolkning.

• Säkra och robusta system som är motståndskraftiga vid 
kriser och extraordinära händelser.

• System som är anpassade och välplanerade med 
avseende på logistik och transporter.

• Kostnadseffektiva system.

I Knivstas översiktsplan (2006) anges att lokaliseringen av 
tekniska försörjningssystem ska främja en effektiv teknisk 
försörjning som är säker och miljövänlig. I Fördjupad 
översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter (2012) anges 
att ”anläggningar för sortering, återvinning och annan 
hantering av avfall ska förläggas till särskilda områden där 
omgivningen inte störs av verksamheten. Återvinningsan-
läggningar ska vara lätt tillgängliga och ska omges av en 
skyddszon.” Vidare anges att den tekniska försörjningen 
ska vara god och effektiv. Det innebär att man vid pla-
nering måste ta hänsyn till lokalieringsbehovet för olika 
typer av anläggningar såsom exempelvis återvinningscen-
traler, behandlingsanläggningar och snötippar.

4A Effektiv avfallshantering

Genom att se över insamlingssystem och entreprenadav-
tal kan både funktionaliteten och kostnadseffektiviteten 
förbättras.

Åtgärder för att uppnå målet

• Upphandling av nya avtal för insamling och 
behandling.

• Utreda möjligheten att införa fastighetsnära insamling 
med flerfackskärl vid en- och tvåfamiljshus.

• Driva på utvecklingen till fler gemensamma 
hämtställen och delning av kärl för en- och 
tvåfamiljshus. 

• Utreda plats för ytterligare en återvinningscentral, för 
att säkra kapacitet vid ökat invånarantal.

• Föra en dialog inom kommunen och med andra 
aktörer om lokalisering av avfallsrelaterad verksamhet.

• Avtal mellan kommunen och FTI där etablering av 
två nya återvinningsstationer 2015 och ytterligare 
minst en 2016 villkoras.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder.



4B Avfallshanteringen ska finnas med i 
planeringsprocesserna

Avfallshanteringen är en del av samhällets infrastruktur 
och för att åstadkomma väl fungerande lösningar behöver 
den finnas med i ett tidigt skede av planeringsprocessen. 
Det gäller både vid förändringar i befintliga områden 
och vid nyexploatering.

Delmålet knyter an till kommunens budgetmål om 
att byggande och planering ska ske med stor hänsyn till 
hållbar utveckling.

Åtgärder för att uppnå målet

• Se över rutiner och riktlinjer för avfallsplanering vid 
exploatering.

• Se över rutiner och riktlinjer för avfallsrelaterad 
granskning av planer och bygglov.

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljning av genomförda åtgärder samt antal pla-
ner och bygglov som granskats ur avfallsperspektiv.



Avfallsföreskrifter  
för Knivsta kommun

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 20 OKTOBER 2015
GÄLLER FRÅN 2016-01-01



12

ALLMÄNT

Inledande bestämmelser

1 § För avfallshantering i Knivsta kommun gäller 

– miljöbalken (1998:808) och 
avfallsförordningen (2011:927), 

– andra förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken,

– andra författningar som berör avfallshantering,
– av fullmäktige beslutad taxa,
– bestämmelserna i dessa avfallsföreskrifter. 

Bilaga 1 till dessa avfallsföreskrifter innehåller defini-
tioner och ordförklaringar, bilaga 2 innehåller sorte-
ringsanvisningar.  Anvisningar för avfallsutrymmen och 
hämtningsvägar m.m. finns i Avfall Sveriges Handbok för 
avfallsutrymmen. 

Tillsammans med avfallsplan för Knivsta kommun 
utgör dessa avfallsföreskrifter kommunens renhållnings-
ordning. 

I 86–87 §§ finns bestämmelser om undantag från 
avfallsföreskrifterna. Undantag som medgetts med stöd 
av den tidigare renhållningsordningen ska gälla tills kom-
munen beslutar om annat.

Kommunens ansvar 

2 § Kommunens skyldighet enligt miljöbalken att sam-
la in och omhänderta hushållsavfall innebär att 
kommunen bestämmer hur hanteringen ska orga-
niseras, var hämtning av avfall ska ske, hur hämt-
ningsväg och avfallsutrymme ska vara beskaffade, 
vilka behållare som ska användas och annat som 
regleras i dessa avfallsföreskrifter.

3 § När avfall ska transporteras bort genom kommu-
nens försorg får 

– avfallet inte grävas ner, förbrännas 
eller på annat sätt återvinnas eller 
bortskaffas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren,

– inte någon annan än kommunen eller 
entreprenören transportera avfallet om inte 
annat anges i dessa avfallsföreskrifter.

4 § Samhällsutvecklingsnämnden har verksamhetsan-
svaret för hanteringen av hushållsavfall i Knivsta 
kommun. Samhällsutvecklingsnämnden har rätt 
att inom ramen för dessa avfallsföreskrifter utfärda 
kompletterande anvisningar av praktisk art om han-
tering av avfall. Insamling, transport, återvinning 
och bortskaffande av hushållsavfall utförs av kom-
munen eller av upphandlade entreprenörer (nedan 
kallad entreprenören). 

Råd och anvisningar 

finns i ”Handbok för 

avfallsutrymmen” som tagits 

fram av branschorganisationen 

 Avfall Sverige.
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5 § Bygg- och miljönämnden utövar den lokala tillsy-
nen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbal-
ken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av 
miljöbalken, inklusive dessa avfallsföreskrifter. För 
prövning och tillsyn har Bygg- och miljönämnden 
rätt att ta ut avgift från fastighetsinnehavare med 
stöd av 27 kap. miljöbalken. Avgift ska framgå av 
taxa som fastställts av kommunfullmäktige.

6 § Kommunfullmäktige meddelar med stöd av 27 kap. 
4–6 §§ miljöbalken föreskrifter om att avgift ska be-
talas för den insamling, transport, återvinning och 
det bortskaffande av avfall som utförs genom kom-
munens försorg. Avgiften ska tas ut på ett sådant sätt 
att återanvändning, återvinning eller annan miljö-
anpassad avfallshantering främjas.

Producenternas ansvar 

7 § För avfall som omfattas av producentansvar ansva-
rar respektive producent i enlighet med respektive 
förordning om producentansvar. 

Fastighetsinnehavares ansvar 

8 § Enskilda personer, fastighetsinnehavare, verksam-
hetsutövare m.fl. har ansvar för att hantera sitt avfall 
så att risk för skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppkommer, och så att åter-
vinning och miljösäker behandling underlättas.

9 § Ansvarig gentemot kommunen är innehavaren av 
den fastighet där avfallet uppkommer eller av andra 
skäl förekommer. Ansvaret kan överlåtas på nytt-
janderättshavare om sådan överenskommelse finns. 
Samfällighetsförening kan i förekommande fall 
jämställas med fastighetsinnehavare.

10 § Ändring av ägandeförhållandena för fastighet, eller 
annan ändring som berör hanteringen av hushålls-
avfall, ska senast inom fyra veckor anmälas till Sam-
hällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning.

11 § Hushållsavfall ska lämnas i de insamlingssystem 
som kommunen tillhandahåller om inte annat sägs i 
dessa avfallsföreskrifter. Fastighetsinnehavare är skyl-
dig att följa kommunens anvisningar om hantering 
av hushållsavfall som uppkommer inom fastigheten, 
så att kommunen kan utföra sin skyldighet att trans-
portera bort avfallet till en behandlingsanläggning. 

12 § Fastighetsinnehavare ska skapa möjlighet för sor-
tering av avfall i enlighet med kommunens insam-
lingssystem.  

13 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig om-
fattning informera den som bor eller är verksam i 
fastigheten om gällande regler för hanteringen av 
hushållsavfall.

14 § Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nytt-
janderättshavare är skyldig att betala avfallsavgift 
enligt gällande avfallstaxa fastställd av kommunfull-
mäktige.

HUSHÅLLSAVFALL

Hämtningsområde 

15 § Knivsta kommun utgör ett hämtningsområde. 

Kvalitetskontroll

16 § Kommunen och entreprenören har rätt att göra 
stickprovskontroll av hushållsavfall för att kontroll-
era avfallsbehållares innehåll och avfallets sorte-
ring, i syfte att säkerställa att renheten på avfallet 
upprätthålls. Med stickprovskontroll avses även 
plockanalyser som utförs på slumpmässigt utvalt 
hushållsavfall i syfte att undersöka avfallets sam-
mansättning i stort. Behållare som innehåller felsor-
terat avfall kan enligt taxa avgiftsbeläggas om ingen 
förbättring sker trots upprepade påminnelser.

Hämtning 

17 § Hämtning utförs av entreprenörer anlitade av kom-
munen. Fastighetsinnehavare ska lämna entrepre-
nör tillträde till hämtningsställe. Nycklar, portkoder 
och liknande som är nödvändiga för hämtningen, 
samt ändringar, ska lämnas eller meddelas till Sam-
hällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning i god 
tid, senast två veckor innan de ska börja användas 
eller träda i kraft.

Hämtningstider

18 § Hämtningen påbörjas tidigast kl. 06:30 och av-
slutas senast kl. 21:00 vardagar. Avfallet ska vara 
tillgängligt för hämtning senast kl. 06:30 på hämt-
ningsdagen. Ändring av hämtningsdag meddelas 
fastighetsinnehavaren i god tid genom information 
på hemsida, i lokalpressen eller genom brevutskick.
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Hämtningsintervall och uppehåll i hämtningen 

Allmänt

19 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta 
att olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppstår. Hämtningsintervall för olika typer av hus-
hållsavfall redovisas nedan. Avvikelser kan medges 
efter ansökan enligt 86–87 §§.

Kärl- och säckavfall

20 § Från permanentbostäder och verksamheter hämtas 
kärl- och säckavfall regelbundet under hela året. 
Matavfall och sorterat brännbart avfall hämtas nor-
malt på samma veckodag.

21 § Från en- och tvåbostadshus hämtas matavfall samt 
sorterat brännbart avfall normalt varannan vecka. 
Sorterat brännbart avfall kan även hämtas var fjärde 
vecka eller var åttonde vecka.  Matavfallet hämtas 
inte vid hemkompostering, se 83 §.

22 § Från flerbostadshus och verksamheter hämtas ma-
tavfall samt sorterat brännbart avfall normalt varje 
vecka, men även varannan vecka eller tätare inter-
vall kan väljas.

23 § Från fritidshus och liknande hämtas kärl- och säck-
avfall regelbundet från den 1 maj till den 30 septem-
ber. Sorterat brännbart avfall och matavfall hämtas 
normalt varannan vecka. Sorterat brännbart avfall 
kan även hämtas var fjärde vecka. Där separat ma-
tavfallsinsamling ännu ej har införts hämtas osorterat 
brännbart avfall normalt varannan vecka. Övrig del 
av året hämtas avfall efter särskild beställning.  
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24 § Från anläggning som inte kan hänföras till ovan 
angivna hämtas hushållsavfall så ofta att risk för 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer.

Latrin

25 § Slamsugning av latrin utförs efter särskild beställ-
ning. 

Slam från enskilda avloppsanläggningar

26 § Avloppsslam från slamavskiljare och slutna tankar 
hämtas regelbundet, dock minst en gång per år. 

27 § Avloppsslam från minireningsverk hämtas regel-
bundet, så ofta att dess funktion upprätthålls. 

Fettavfall

28 § Fettavfall från fettavskiljare ska hämtas regelbundet, 
så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst 
fyra gånger per år. Fastighetsägare eller verksam-
hetsutövare ansvarar för att hämtning utförs.

Extra hämtning

29 § Extra hämtning av matavfall, sorterat brännbart 
avfall och slam vid enstaka tillfällen kan beställas 
vid behov.

Uppehåll

30 § Om fastighet inte utnyttjas eller verksamhet är 
stängd, så att hushållsavfall därmed inte uppkom-
mer på fastigheten, kan uppehåll i hämtningen 
medges efter ansökan. Uppehåll i hämtningen kan 
endast medges om en bostadsfastighet inte kommer 
att utnyttjas under en sammanhängande period av 
minst sex månader. Uppehåll i hämtning för bostad 
med sommarabonnemang får medges om bostaden 
inte kommer att användas under hämtningsperio-
den. Ansökan ska lämnas enligt 86–87 §§, minst en 
månad före avsedd period. 

Hämtningsväg, hämtningsställe och 
behållarplats

31 § Hushållsavfall hämtas normalt vid den fastighet där 
avfallet uppkommer. 

32 § Om godtagbara hämtningsförhållanden inte kan 
uppnås vid fastigheten enligt kraven i dessa före-
skrifter kan Samhällsbyggnadskontoret Avfall och 
Återvinning besluta om annat hämtningsställe 
inom rimligt gångavstånd i samråd med entrepre-
nören och Arbetsmiljöverket. Sådant hämtningsstäl-
le kan vara beläget utanför fastigheten. I annat fall 
ska fastighetsinnehavaren och kommunen komma 
överens om att avfallet samlas in och hämtas vid 
någon annan plats.

33 § Hämtningsväg ska hållas lätt framkomlig året om. 
Enskild väg som används vid hämtning av hushålls-
avfall ska vara dimensionerad och hållas i sådant 
skick att den är farbar för de hämtningsfordon som 
normalt används av entreprenören. Vändmöjlighet 
ska vid behov finnas. 

34 § Om hämtningsväg inte är framkomlig uteblir hämt-
ningen. Då hinder har undanröjts kan extra hämt-
ning beställas. 

35 § Vid hämtning från en- och tvåbostadshus ska kärl 
stå i anslutning till hämtningsfordonets angörings-
plats på hämtningsdagen, om det inte finns särskil-
da skäl. Fastighetsinnehavare ansvarar för iordning-
ställande av behållarplats på sin tomtmark och för 
utställning av kärl. 

36 § Kärl ska vara placerat så att draghandtaget är vänt i 
kärlets dragriktning, mot vägen.

37 § Vid hämtning från gemensamt hämtningsställe kan 
avfallsbehållare vara placerad i avfallsutrymme. Om 
utrymmet är godkänt av Samhällsbyggnadskontoret 
Avfall och Återvinning behöver avfallsbehållare inte 
ställas ut inför tömning. 

38 § Avgift för dragavstånd tillkommer vid avstånd över 
10 meter. Område runt kärl samt dragväg för kärl 
ska hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas 
halkfri. 

39 § Vid hämtning från en-och tvåbostadshus på annan 
plats än ordinarie hämtställe utgår extra avgift för 
dragavstånd. 

40 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, som 
på grund av funktionsnedsättning, funktionshinder, 
sjukdom eller andra särskilda skäl inte själv kan ställa 
ut sitt kärl på hämtningsdagen eller lämna avfallet 
vid hämtningsställe beläget utanför fastigheten, kan 
begära undantag från föreskrifterna. Undantag kan 
medges efter ansökan enligt 86–87 §§. 

Råd och anvisningar 

finns i ”Handbok för 

avfallsutrymmen” som tagits 

fram av branschorganisationen 

 Avfall Sverige.
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Avfallsbehållare, avfallsutrymme m.m.

41 § Avfallsbehållare, avfallsutrymme och övrig utrust-
ning som uppfyller kraven i avfallsföreskrifterna får 
användas i kommunen. Undantag kan medges efter 
ansökan enligt 86–87 §§. Godkända behållare och 
godkänd utrustning/anläggning, vem som tillhan-
dahåller den/dem och till vad den/de får användas 
redovisas i tabell A.

42 § Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Återvinning 
tillhandahåller avfallsbehållare i den utsträckning 
som framgår av tabell A. Fastighetsinnehavare har 
ansvar för anskaffande, installation och underhåll 
av övriga behållare. Behållare och annan utrustning 
ska medge hantering med den utrustning som an-
vänds i kommunens insamlingssystem. En övergång 
till hämtning som inte kräver manuell hantering 
ska eftersträvas.

43 § Fastighetsinnehavare har ansvar för tillsyn av samt-
liga behållare som används för hushållsavfall som 
uppstår på fastigheten. Fastighetsinnehavare svarar 
för rengöring av kärl som tillhandahålls av kommu-
nen. För rengöring samt underhåll av övriga behål-
lare svarar den som äger behållaren.

44 § Behållare ska vara märkt så att förväxling inte sker. 
Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ansva-
rar för att förse behållaren med etikett som skickas 
ut av kommunen. 

45 § Två eller flera närboende innehavare av en- och 
tvåbostadshus eller fritidshus kan dela avfallsbehål-
lare efter anmälan till Samhällsbyggnadskontoret 
Avfall och Återvinning enligt 86–87 §§.

46 § Fastighetsinnehavare ansvarar för att avfallsutrym-
me och utrustning utformas, anordnas, installeras, 
underhålls, sköts och rengörs så att krav på god 
arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt att risk 
för driftsavbrott, olycksfall, skadedjur och annan 
olägenhet minimeras. 

Råd och anvisningar 

finns i ”Handbok för 

avfallsutrymmen” som tagits 

fram av branschorganisationen 

 Avfall Sverige.
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Teckenförklaring:

X  Behållaren tillhandahålls av kommunen, men fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för 
rengöring och tillsyn.

¤  Behållare anskaffas, underhålls och rengörs av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren.
1 Endast tills matavfallsinsamling har införts under 2015.
2  Kan tillhandahållas av entreprenören.
3 En- och tvåbostadshus med gemensamhetslösning.

Tabell A

Följande behållartyper är godkända att använda i kommunens insamlingssystem. Behållartyperna är godkända förutsatt 
att övriga krav i dessa avfallsföreskrifter uppfylls och att god arbetsmiljö upprätthålls.

Behållartyp/utrustning
En- och två-
bostadshus

Fler-
bostadshus

Fritidshus Verksamheter

Osorterat brännbart avfall, kärl 140, 190, 240 liter X1

Sorterat brännbart avfall

Kärl 140 liter X X

Kärl 190 liter X X X X

Kärl 370 liter X3 X X

Kärl 660 liter X3 X X

Säck max 240 liter för extrahämtning ¤ ¤ ¤ ¤

Matavfall

Papperspåse och påshållare X X X

Papperssäck (insatssäck i kärl) ¤2

Kärl 130 liter X X X X

Kärl 190 liter X X

Kärl 370 liter X X

Matavfallskvarn kopplad till tank X

Övriga behållare

Slamavskiljare, slutna tankar, portabla taletter, 
minireningsverk, fettavskiljare ¤ ¤ ¤ ¤

Bottentömmande behållare för matavfall och 
sorterat brännbart avfall, som töms med kranbil ¤3 ¤

Sopsug, mobil, för matavfall och sorterat brännbart 
avfall ¤

Sopsug, stationär, för matavfall och sorterat 
brännbart avfall ¤

Latrinkompost ¤ ¤
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Emballering, fyllnadsgrad, vikt m.m.

47 § Endast avfall som ligger i behållare hämtas.  
Behållare får inte vara så tung att det blir uppen-
bara svårigheter att flytta den. Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om vikter samt om drag- och skjutmot-
stånd ska följas. Komprimering av avfall i kärl eller 
säck är inte tillåten. 

48 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan 
stängas. Lock på kärl ska vara helt stängt vid hämt-
ningstillfället. Behållare som är trasig, överfull, för 
tung, inte vänd åt rätt håll, eller på annat sätt inte 
uppfyller de krav som ställs, hämtas inte. Extra 
hämtning kan beställas när avfallsinnehavaren har 
rättat till problemet.

49 § Vid återkommande överfull behållare ska större 
behållare eller tätare hämtningsintervall väljas. Om 
inte detta sker trots uppmaning kan Samhällsbygg-
nadskontoret Avfall och Återvinning besluta om 
ändring. Avfallsmängd som tillfälligt överstiger vad 
som ingår i ordinarie hämtning kan hämtas efter 
särskild beställning. Avfallet ska ligga i kärl eller 
säck.

50 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas 
sådant avfall för vilket behållaren och förvarings-
platsen är avsedd. Avfall ska vara förpackat på 
sådant sätt att risken inte finns att det sprids eller 
orsakar skada, arbetsmiljöproblem eller annan olä-
genhet. Oemballerad eller varm aska, slagg, glödan-
de avfall eller oemballerat flytande avfall får inte 
läggas i avfallsbehållare. 

Hantering av vissa slag av hushållsavfall 

Sortering

51 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshava-
re ska sortera avfallet i enlighet med dessa avfallsfö-
reskrifter och tillhörande bilaga 2. Utsorterat avfall 
hämtas på överenskommet eller anvisat hämtnings-
ställe eller lämnas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren på annan anvisad plats. 

Kärl- och säckavfall

52 § Kärl- och säckavfall ska sorteras i sorterat brännbart 
avfall och matavfall. Fastighetsinnehavare som 
hemkomposterar kan välja abonnemang med hämt-
ning av enbart sorterat brännbart avfall. Fritidshus 
kan, fram tills införandet av matavfallsinsamling är 
klart, ha abonnemang för osorterat brännbart avfall.

53 § Bestämmelser om kompostering finns i 83 §. 

54 § Avfallskvarn som avses användas för att mala ut-
sorterat matavfall får inte anslutas till kommunens 
avloppsnät utan särskilt tillstånd från Roslagsvatten 
AB. Avfallskvarn som ansluts till tank får installeras 
efter tillstånd om tanken kan slamsugas genom 
kommunens försorg. Ansökan om tillstånd ska göras 
enligt 86–87 §§.

Grovavfall från hushåll

55 § Grovavfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från an-
nat avfall.

56 § Grovavfall kan lämnas på kommunens återvin-
ningscentral.

Farligt avfall från hushåll

57 § Farligt avfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från 
annat avfall. 

58 § Farligt avfall ska lämnas till kommunens insam-
lingssystem för farligt avfall.

59 § Farligt avfall ska vara förpackat så att avfallet inte 
läcker ut och förpackningen ska vara märkt så att 
det tydligt framgår vad den innehåller. Olika slag  
av farligt avfall får inte blandas.

Elavfall från hushåll

60 § Elavfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat 
avfall.

61 § Elavfall ska lämnas till producenternas eller kom-
munens insamlingssystem, eller på av fastighetsäga-
ren anvisad plats inom fastigheten. 

Batterier från hushåll

62 § Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskil-
da från annat avfall.

63 § Kasserade bärbara batterier kan lämnas på återvin-
ningsstation eller i annat insamlingssystem som 
erbjuds av producenterna eller kommunen. 

64 § Bilbatterier lämnas till återförsäljare eller på kom-
munens återvinningscentral. 

65 § Alla slags batterier kan lämnas på kommunens åter-
vinningscentral. 



19

Trädgårdsavfall från hushåll 

66 § Trädgårdsavfall ska sorteras ut och hållas åtskilt från 
annat avfall.

67 § Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller 
flisas på den egna fastigheten, om det kan ske utan 
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
Kompostering eller flisning av trädgårdsavfall på 
den egna fastigheten behöver inte anmälas till  
kommunen.

68 § Trädgårdsavfall kan lämnas på kommunens åter-
vinningscentral. 

69 § Eldning av trädgårdsavfall i detaljplanerat område 
är enligt lokala miljö- och hälsoföreskrifterna för 
Knivsta kommun förbjudet under tiden 1 april till 
30 september med undantag för den 30 april (till-
stånd för majbrasor ska sökas hos räddningstjäns-
ten). All eldning ska ske utan att risk för olägenhet 
för människors hälsa eller miljön uppkommer. Ak-
tuell brandrisknivå ska respekteras. För mer infor-
mation om eldning se kommunens hemsida under 
Bygga, bo & miljö/Brandskydd. 

Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler från 
hushåll

70 § Läkemedelsavfall och förbrukade kanyler från 
hushåll ska sorteras ut och hållas åtskilt från annat 
avfall. 

71 § Läkemedelsavfall, med undantag för läkemedel 
som klassificeras som farligt avfall, ska lämnas till 
apotek.

72 § Förbrukade kanyler ska läggas i för ändamålet av-
sedd behållare som tillhandahålls på apotek. Fylld 
kanylbehållare ska lämnas till apotek. 

Latrin

73 § Fastighetsinnehavare bör i första hand kompostera 
latrin som uppkommer på fastigheten.  Komposte-
ring ska ske i en av kommunen godkänd behållare 
och i enlighet med bestämmelserna i 83 §. Om 
kommunen ska hämta latrin ska det samlas upp i 
tank som kan slamsugas av entreprenören. Fastig-
hetsinnehavaren ansvarar för att anläggningen upp-
fyller motsvarande krav på framkomlighet som vid 
slamtömning enligt 77 § och 80 §.

74 § Portabla toaletter, t.ex. byggtoaletter med sluten 
tank som kan slamsugas, får användas. De ska töm-
mas av kommunens entreprenör om inte tömning-
en ingår i ett hyresavtal för tillfällig portabel toalett 
och uthyraren kan visa att omhändertagandet av 
latrin sker på en godkänd anläggning i enlighet 
med gällande lagstiftning. Beställning av tömning/ 
slamsugning ska göras till Samhällsbyggnadskonto-
ret Avfall och Återvinning.

Råd och anvisningar 

finns i ”Handbok för 

avfallsutrymmen” som tagits 

fram av branschorganisationen 

 Avfall Sverige.
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75 § Hämtning ska ske så ofta att risk för olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

76 § Kemikalier eller annat ämne som försvårar den 
fortsatta hanteringen av latrin får inte tillföras. 

Slam och urin från enskilda avloppsanläggningar 
samt fettavfall

77 § Slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och 
urintankar för enskilt avlopp samt fettavskiljare 
ska vara lätt tillgängliga för tömning. Om det finns 
flera tömningspunkter på anläggningen ska detta 
anmälas till Samhällsbyggnadskontoret Avfall och 
Återvinning. Lock, manlucka eller annan töm-
ningsanordning ska lätt kunna öppnas av en person, 
bör väga max 15 kg och får inte vara blockerat/
blockerad inför tömning. 

78 § Fastighetsinnehavaren svarar för att en skylt med 
text ”SLAM” och fastighetsbeteckning sätts upp vid 
avloppsanläggning inför tömning. Skylt tillhanda-
hålls av Samhällsbyggnadskontoret Avfall och Åter-
vinning. 

79 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för att eventuella 
förberedelser inför slamtömning vidtas enligt leve-
rantörens anvisningar, samt för att slamtömningsin-
struktioner finns tillgängliga i direkt anslutning till 
anläggningen.

80 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens 
skötsel och underhåll.

81 § Avstånd mellan hämtningsfordonets angöringsplats 
och behållare för slam, urin eller fettavfall får inte 
överstiga 20 meter om det inte finns särskilda skäl. 
Vid slangdragning över 20 meter (räknat till botten 
av brunn) tillkommer extra avgift. Sughöjden får 
inte överstiga 5 meter.

82 § Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas 
upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till 

fettåtervinning. Från hushåll ska sådan olja samlas 
upp i tät plastflaska eller liknande, eller hällas i 
egen kompost. Flaskor med olja kan lämnas på 
kommunens återvinningscentral. 

Förutsättningar för eget omhändertagande

83 § Avfall enligt a–c nedan får endast tas omhand på 
den egna fastigheten under förutsättning att det kan 
ske utan att risk för olägenhet för människors hälsa 
eller miljön uppkommer. Anmälan eller ansökan 
ska göras till kommunen enligt 86–87 §§. För träd-
gårdsavfall gäller 66–69 §§.

a) Komposterbart matavfall och latrin. Avfallet 
ska komposteras i en sluten, skadedjurssäker 
behållare som kan användas året om. 

b) Slam, filterbäddar och liknande från enskild 
avloppsanläggning samt urinfri rest från 
urinseparerande WC.

c) Annat avfall. Bortskaffande eller återvinning 
godtas bara om det är omöjligt eller orimligt av 
praktiska eller ekonomiska skäl att transportera 
bort avfallet från fastigheten. 

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL

Uppgiftsskyldighet

84 § Den som i kommunen yrkesmässigt bedriver 
verksamhet där det uppstår annat avfall än hus-
hållsavfall ska på begäran av kommunen lämna de 
uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens renhållningsordning.



21

Tabell B

Anledning till anmälan eller ansökan 
om undantag

Anmälan Ansökan om 
undantag

Handläggs av 
Bygg- och miljö-
nämnden

Handläggs av Sam-
hällsbyggnadskontoret 
Avfall och Återvinning

Kompostering av matavfall på den egna 
fastigheten

X X

Kompostering av latrin på den egna 
fastigheten

X X

Annat eget omhändertagande av avfall 
än kompostering av matavfall och latrin 
på den egna fastigheten 

X X

Uppehåll i hämtningen X X

Delad avfallsbehållare X X

Installation av avfallskvarn ansluten  
till tank

X X

Undantag från bestämmelserna om av-
fallsbehållare, avfallsutrymme, utglesat 
hämtningsintervall för slam m.m. och 
som rör miljö- och hälsoskydd

X X

Undantag från bestämmelserna om 
avfallsbehållare, avfallsutrymme m.m. 
och som är av teknisk art

X X

Begäran om annat hämtningsställe vid 
funktionsnedsättning, funktionshinder, 
sjukdom eller andra särskilda skäl

X X

Försöksverksamhet X X

Övriga frågor av praktisk och  
ekonomisk art

X X

Övriga frågor X X

85 § Den som i kommunen yrkesmässigt tillverkar, till 
Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 
vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska 
på begäran av kommunen lämna de uppgifter i 
fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, 
mängd och hantering som behövs som underlag för 
kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan. 

UNDANTAG FRÅN 
AVFALLSFÖRESKRIFTERNA

Anmälan, ansökan, prövning och avgift

86 § Bygg- och miljönämnden eller Samhällsbyggnads-
kontoret Avfall och Återvinning handlägger anmä-
lan enligt avfallsföreskrifterna samt ansökan om 
undantag från avfallsföreskrifterna enligt tabell B.
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87 § Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och inne-
hålla uppgifter om fastighet, fastighetsinnehavare, 
vilka avfallsslag som avses och andra uppgifter som 
behövs för handläggning av ärendet. Anmälan och 
ansökan ska lämnas in till Samhällsbyggnadskonto-
ret Avfall och Återvinning senast två veckor, och till 
Bygg- och miljönämnden senast fyra veckor, innan 
den begärda åtgärden ska träda i kraft. 

88 § Undantag kan endast medges om det kan ske utan 
risk för människors hälsa eller miljön. 

89 § Givna tillstånd är personliga, knutna till fastigheten 
och oftast tidsbegränsade. De ska omprövas om 
förutsättningarna för dem ändras. Fastighetsinneha-
varen har skyldighet att meddela sådan förändring.

90 § För forskning och utveckling inom avfallshantering 
kan samhällsutvecklingsnämnden få bedriva för-
söksverksamhet utan hinder av avfallsföreskrifterna, 
efter ansökan till Bygg- och miljönämnden, om det 
kan ske utan risk för människors hälsa eller miljön.

Brott mot bestämmelserna 

91 § Brott mot bestämmelserna i avfallsföreskrifterna be-
ivras enligt bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken.

92 § Om hanteringen av avfall missköts och rättelse inte 
sker efter skriftlig uppmaning kan åtgärder vidtas 
genom kommunens försorg på fastighetsinnehava-
rens bekostnad. 

Ikraftträdande

93 § Dessa avfallsföreskrifter träder i kraft 2015-xx-xx,  
då föreskrifter för Knivsta kommun fastställda  
2011-08-23 upphör att gälla. 

Råd och anvisningar 

finns i ”Handbok för 

avfallsutrymmen” som tagits 

fram av branschorganisationen 

 Avfall Sverige.
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ANGÖRINGSPLATS
Plats där hämtningsfordonet stannar när avfallet ska hämtas. Kan 
även kallas stoppställe eller uppställningsplats. Angöringsplatsen ska 
ligga så nära avfallets hämtningsställe som möjligt och vara lämplig 
från arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Angöringsplatsen kan 
variera vid hämtning av olika typer av avfall beroende på att olika 
hämtningsfordon är olika stora.

AVFALL
”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig 
av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.” (Miljöbalken 
15 kap. 1 §).

AVFALLSBEHÅLLARE
Behållare som används för uppsamling av avfall. Kan även kallas 
sopbehållare eller bara behållare. Avfallsbehållare kan vara av olika 
typ och storlek. De behållare som används i kommunen redovisas i 
tabell A. Med kärl menas hjulförsedda plastkärl med lock. Ibland 
kallas de rullkärl. De lyfts och töms i sopbil med hjälp av en kärllyft 
på bilen.

AVFALLSFÖRESKRIFTER
Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna stadgar 
bl.a. vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare har samt 
när, var och hur avfall ska hämtas. Ingår tillsammans med avfallsplan 
i den renhållningsordning, som varje kommun måste ha.

AVFALLSHANTERING
Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande 
eller annan behandling av avfall. 

AVFALLSKVARN
Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan 
följa med avloppsvattnet ut på ledningsnätet eller samlas upp i en 
särskild tank. Kvarnen kan anslutas till köksavloppet under en diskbänk. 
Avsikten är att avfallet ska kunna rötas för utvinning av biogas. 
Avfallskvarnar anslutna till det kommunala avloppsnätet får inte 
användas i kommunen utan särskilt tillstånd från Roslagsvatten AB.

AVFALLSPLAN
Kommunal plan för avfallshantering. Planen innehåller bl.a. mål 
för kommunens avfallshantering samt åtgärder för att nå målen. 
Avfallsplanen ingår tillsammans med avfallsföreskrifterna i den 
renhållningsordning som varje kommun måste ha.  

BATTERIER 
Batterier omfattas av producentansvar. En del batterier innehåller 
farliga ämnen och klassas därför som farligt avfall, men alla batterier 
ska samlas in. Småbatterier som inte är inbygga i apparater, leksaker 
eller andra produkter kallas för bärbara batterier. De samlas ofta 
in genom s.k. batteriholkar. Andra batterityper är bilbatterier och 
industribatterier. 

BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE  
(UNDERJORDSBEHÅLLARE, MARKBEHÅLLARE)
Behållare som oftast helt eller delvis är nergrävda i marken. Vid 
tömning lyfts behållaren eller en innerbehållare upp med hjälp 
av en kran på hämtningsfordonet. Bottentömmande behållare är 
lättplacerade då de inte kräver så stort utrymme ovan mark eller 
vid tömning. Då avfallet ligger under mark där temperaturen är låg 
minimeras risken för dålig lukt. 
 För närvarande (2014) finns det inte några bottentömmande 
behållare i kommunen.

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL 
Avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller 
rivning av byggnad eller som uppstår vid större anläggningsarbete 
i en trädgård. Det ingår inte i kommunens ansvar att samla in 
eller omhänderta sådant avfall och det får heller inte lämnas som 
grovavfall. Mindre mängder bygg- och rivningsavfall kan lämnas på 
ÅVC. En del bygg- och rivningsavfall klassas som farligt avfall, t.ex. 
asbest, elavfall och impregnerat virke, och måste hanteras som sådant.

DRAGMOTSTÅND OCH SKJUTMOTSTÅND
Det motstånd som en behållare som dras eller skjuts gör. Motståndet 
kan mätas och beror på behållarens vikt och på underlaget. För stort 
motstånd är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt. 

DRAGRIKTNING 
Med begreppet dragriktning menas att sopkärlet ska placeras så att 
sophämtaren kan dra kärlet i handtaget (kärlets handtag, inte lockets) 
från uppställningsplatsen till sopbilen, d.v.s. kärlet placeras med 
handtaget ut mot gatan. 

DRAGVÄG 
Med dragväg menas den väg sophämtaren drar eller skjuter kärl 
mellan kärlets uppställningsplats och hämtningsfordonet.

DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL
Avfall från annan verksamhet som i renhållningssammanhang är 
jämförligt med avfall från hushåll. Det är t.ex. städsopor, kontors- 
och butiksavfall samt matavfall och annat livsmedelsavfall från 
restauranger, storkök och butiker, dock inte från livsmedelsindustri. 

EJ BRÄNNBART AVFALL
Avfall som inte brinner även om energi tillförs, t.ex. metall, glas, 
sten, porslin, keramik och gips. Förpackningar av glas och metall 
omfattas av producentansvar och ska lämnas till producenternas 
insamlingssystem. 

ELAVFALL, AVFALL FRÅN ELEKTRONISKA OCH ELEKTRISKA 
PRODUKTER (EEA)
Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla 
komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en 
elektrisk eller elektronisk funktion. Populärt kallat ”allt med sladd 
eller batteri eller sådant som är beroende av el för att fungera”. 
Glödlampor, lågenergilampor och lysrör räknas också som elavfall. 
Elavfall omfattas av producentansvar. 

EN- OCH TVÅBOSTADSHUS
Småhus med en eller två skilda bostäder för ett eller två hushåll som 
bor permanent.

ENTREPRENÖR (FÖR AVFALLSHANTERING)
Företag som efter upphandling anlitas av kommunen för att utföra 
hämtning och/eller behandling av avfall. 

FARLIGT AVFALL (FA)
Med farligt avfall avses sådant avfall som finns upptecknat i 
avfallsförordningen och som har egenskaper som gör att det måste 
hanteras särskilt för att inte skada levande organismer eller miljön. 
Farligt avfall som uppkommer i hushåll är t.ex. färgrester, spillolja, 
lösningsmedel som lacknafta och fotogen, bekämpningsmedel, 
sprayburkar, fotokemikalier, lim och kvicksilvertermometrar.

Definitioner och ordförklaringar
AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR KNIVSTA KOMMUN
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FASTIGHETSINNEHAVARE
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den 
som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses 
som fastighetsägare. Fastighetsinnehavarens ansvar kan i vissa fall 
överlåtas på nyttjanderättshavare. 

FASTIGHETSNÄRA INSAMLING (FNI)
Den insamling av avfall som sker på eller i direkt anslutning till den 
fastighet där avfallet uppkommit. Förekommer både vid bostäder 
och vid verksamheter. Alternativet till fastighetsnära insamling är 
avlämning av avfall på återvinningsstation, återvinningscentral, i butik 
eller annat. 

FETTAVSKILJARE
Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten 
från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars 
avsättas i ledningsnätet och kunna förorsaka stopp. Fettavfallet ska 
hämtas genom kommunens försorg. 

FLERBOSTADSHUS 
Fastighet med mer än två bostäder som vanligtvis upplåts med 
bostads- eller hyresrätt.

FRITIDSHUS, FRITIDSBOSTAD 
Småhus som används för fritidsboende/rekreation och inte som 
permanentbostad.

FÖRPACKNING 
En förpackning är till för att innehålla, skydda och/eller presentera 
en vara. Förpackningar kan materialåtervinnas och de omfattas av 
producentansvar. Förpackningar av glas, metall, papper och plast ska 
lämnas i producenternas insamlingssystem. De ingår inte i kommunens 
ansvarsområde när de har sorterats ut.

GROVAVFALL
Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så 
skrymmande att det inte får plats i ordinarie avfallsbehållare, eller är 
så tungt, eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt 
att lägga det i behållaren. Det är t.ex. trasiga möbler, leksaker, cyklar 
och barnvagnar. Som grovavfall räknas inte fast monterad inredning 
eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Sådant 
avfall räknas i stället som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, 
elavfall, bildäck eller andra bildelar räknas inte heller som grovavfall 
och får inte blandas med grovavfall. 

HUSHÅLLSAVFALL
”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt 
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet” (Miljöbalken 15 
kap. 2 §). Sådant avfall uppstår regelbundet vid nyttjande av mark 
eller byggnad för bostadsändamål och behöver transporteras bort för 
att inte olägenheter ska uppstå. 
 Exempel på avfall som uppkommer i hushåll är städsopor, 
matavfall, köksavfall, latrin, slam, grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, 
läkemedelsrester, rester av olja, färg och bekämpningsmedel och annat 
farligt avfall, samt döda sällskapsdjur. 
 Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall 
från hushåll menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan 
likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt 
med avfall som kommer från hushåll.  Det är sådant avfall som 
uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål 
eller verksamhet uppehåller sig i en lokal eller i en anläggning. 
Som exempel kan nämnas städsopor, avfall från personalmatsalar, 
restaurangavfall och toalettavfall. Jämförligheten knyter an dels till 
avfallets härkomst (att det uppstår i lokaler där människor uppehåller 
sig), dels till uttrycket renhållningssammanhang. Avfall från annan 
verksamhet räknas som hushållsavfall om det har potential att skräpa 
ner på samma sätt som avfall från hushåll har. 

HÄMTNINGSSTÄLLE (HÄMTNINGSPLATS, HÄMTSTÄLLE)
Den plats där avfall hämtas på angiven dag. Hämtningsstället behöver 
inte vara beläget på fastigheten där avfallet uppkommer. Det kan 
finnas olika hämtningsställen för olika sorters avfall, bl.a. beroende på 
att det är olika fordon som hämtar.

KOMMUNALT ANSVAR, KOMMUNENS ANSVARSOMRÅDE
Den skyldighet kommunen har att ta hand om hushållsavfall. 
Kommunalt ansvar innebär att avfall tas omhand genom kommunens 
försorg. Kommunen har inte skyldighet att hantera annat avfall än 
hushållsavfall. Kommunen är inte skyldig att hantera avfall som 
omfattas av producentansvar, t.ex. förpackningar, när förpackningarna 
har sorterats ut för att lämnas i producenternas insamlingssystem. 

KOMPOSTERING
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen 
återvinns.

KVARN- OCH TANKSYSTEM 
Kan installeras i storkök med stora mängder matavfall för att 
underlätta avfallshanteringen. Matavfallet mals i kvarnen och 
transporteras sedan till en tank som kan slamsugas.

KÄLLSORTERING
Sortering av avfall vid källan, d.v.s. på den plats där avfallet 
uppkommer, t.ex. i hushållet eller på arbetsplatsen.

KÄRL- OCH SÄCKAVFALL 
Det som vanligen kallas sopor och som läggs i kärl eller sopsäck. Det 
består huvudsakligen av köksavfall och städsopor. I Knivsta kommun 
ska kärl- och säckavfall delas upp i matavfall respektive sorterat 
brännbart avfall. Observera att farligt avfall och elavfall aldrig får 
blandas med kärl- och säckavfall. Förpackningar och returpapper 
som omfattas av producentansvar ska sorteras ut och lämnas i 
producenternas insamlingssystem. Trädgårdsavfall ska inte heller 
läggas i kärl- eller säckavfallet eftersom det finns bättre sätt att 
behandla sådant avfall på. 

MATAVFALL
Avfall i form av matrester, skal, kaffesump, vissna blommor m.m. 
som kan komposteras eller behandlas biologiskt på annat sätt, t.ex. 
genom rötning. I Knivsta kan hushåll välja mellan att kompostera 
sitt matavfall på den egna fastigheten eller låta kommunen hämta 
det utsorterade matavfallet för biologisk behandling på annan plats. 
Matavfall kan även kallas komposterbart avfall eller bioavfall. 
Ordet matavfall används också ofta när det handlar om avfall från 
verksamheter som restauranger, storkök och butiker. Matavfall 
som uppkommer i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till 
konsument, har kommunen inget ansvar för att ta hand om.

MILJÖSTATION
Insamlingsställe för farligt avfall från hushåll. Miljöstationen består 
av en container som man kan gå in i för att lämna sitt farliga 
avfall. Miljöstationen i Knivsta kommun är placerad vid kommunens 
återvinningscentral.

NYTTJANDERÄTTSHAVARE 
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, 
t.ex. hyresgäst.
 
PRODUCENT
Med producent avses 
1.  Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en 

vara eller en förpackning, eller
2.  Den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall 

som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl 
(Miljöbalken 15 kap. 4 §).
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PRODUCENTANSVAR
Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att 
avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller 
bortskaffas (Miljöbalken 15 kap. 6 §).
Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, elavfall, 
batterier, läkemedel, bilar och däck. 
 Avfall som omfattas av producentansvar ska sorteras ut och lämnas 
i de insamlingssystem som producenterna tillhandhåller. Avfallen 
omfattas inte av kommunens ansvar, med undantag för elavfall och 
batterier som utgörs av hushållsavfall och som inte lämnats direkt till 
producenternas insamlingssystem. Samarbete mellan kommuner och 
producenter om insamling förekommer bl.a. för elavfall och batterier.

RENHÅLLNINGSORDNING 
Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans 
kommunens renhållningsordning. Den ska fastställas av 
kommunfullmäktige för att gälla.

RETURPAPPER
Tidningar, journaler, kataloger, skriv- och reklampapper som kan 
materialåtervinnas. Omfattas av producentansvar. De ska lämnas 
i producenternas insamlingssystem. Returpapper ingår inte i 
kommunens ansvarsområde när det har sorterats ut.

RÖTNING
Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt 
lättnedbrytbart avfall utan närvaro av syre. Humus, näringsämnen och 
energi i form av biogas återvinns.

SLAMAVSKILJARE
Anordning som används för att fånga upp slam i enskilda 
avloppsanläggningar.

SLUTEN TANK
Behållare som kan användas för att samla upp avloppsvatten.

SMÅHUS 
Bostad med en eller två lägenheter för permanentboende.

SOPSUG (STATIONÄR ELLER MOBIL)
Insamlingssystem som innebär att avfallet sugs från ett sopsuginkast 
till en avfallsbehållare genom rör som är nedgrävda i marken. Sopsug 
finns i olika varianter. Det finns stationär sopsug där allt avfall 
sugs till en stor container som transporteras bort för tömning. Vid 
mobil sopsug sugs avfallet till en eller flera mindre uppehållstankar. 
Vid tömning sugs avfallet från alla uppehållstankar med hjälp av 
ett speciellt mobilt sopsugfordon som kopplas till en eller flera 
dockningspunkter. För närvarande (2014) finns det inte någon sopsug 
i kommunen. 

SORTERAT BRÄNNBART AVFALL
Avser avfall som samlas in i avfallsbehållare vid den vanliga 
sophämtningen i kommunen. Det är det hushållsavfall som blir över 
sedan allt annat avfall (farligt avfall, grovavfall, matavfall och ej 
brännbart avfall samt förpackningar och returpapper) har sorterats 
ut. Avfallet behandlas genom förbränning.

SÄLLSKAPSDJUR 
Kommunen kan ge råd om hantering av döda sällskapsdjur.

TILLSYN
Kontroll från myndighet över att lagar och bestämmelser uppfylls vid 
boende och verksamhetsutövning.

TRÄDGÅRDSAVFALL
Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall 
som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte 
fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete i en 
trädgård. 

VERKSAMHETSUTÖVARE
Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är 
ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten och är antingen 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av en fastighet eller 
lokal. I en verksamhet kan både hushållsavfall (jämför definitionen av 
hushållsavfall) och annat avfall (verksamhetsavfall) uppkomma. 

ÅTERANVÄNDNING
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte 
är avfall används igen för att fylla samma funktion som den 
ursprungligen var avsedd för.

ÅTERVINNING
Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiutvinning, 
kompostering och annan biologisk omvandling.

ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)
En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, 
trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall och annat återvinningsbart 
avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. 
Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare. Kärl- och 
säckavfall får inte lämnas på en ÅVC. Särskilda öppettider gäller. 

ÅTERVINNINGSSTATION (ÅVS)
En obemannad station för returpapper och förpackningar, anordnad av 
producenterna. Avfallet sorteras i olika behållare av den som lämnar det.



26

Avfall från hushåll ska sorteras enligt följande:

Typ av avfall som ska 
sorteras

Komposteras 
om egen 
kompost finns

Måste hämtas 
i anslutning 
till bostad

Kan hämtas 
vid bostad

Kan 
lämnas på 
ÅVS

Kan 
lämnas på 
ÅVC

Lämnas 
på annat 
ställe

Avfall med kommunalt ansvar – kommunens insamlingssystem 

Matavfall Ja1 Nej1 Ja Nej Nej Nej

Sorterat brännbart avfall Nej Ja – Nej Nej Nej

Ej brännbart 
hushållsavfall

Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Farligt avfall Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Grovavfall Nej Nej Nej Nej Ja Nej

Trädgårdsavfall Ja Nej Nej Nej Ja Nej

Förbrukade kanyler Nej Nej Nej Nej Nej Ja2

Latrin Ja1 Nej1 Ja Nej Nej Nej

Slam m.m. från enskild 
avloppsanläggning

Ja, eller tas 
omhand på 
annat sätt1 

Nej1 Ja Nej Nej Nej

Avfall med producentansvar – producenternas insamlingssystem 

Returpapper Nej Nej Ja3 Ja Ja Nej

Förpackningar Nej Nej Ja3 Ja Ja Nej

Elavfall Nej Nej Ja3 Nej Ja Ja6

Bärbara batterier Nej Nej Nej Ja Ja Ja4,6

Bilbatterier Nej Nej Nej Nej Ja Ja5

Läkemedelsavfall Nej Nej Nej Nej Nej Ja2

Övrigt

Bygg- och rivningsavfall Nej Nej Ja3 Nej Ja7 Nej

Sorteringsanvisningar HUSHÅLL

AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR KNIVSTA KOMMUN

Anvisningar ges i två steg, dels att avfallet ska sorteras och dels hur det ska avlämnas. Det kan finnas flera möjligheter 
att avlämna avfall. Det kan t.ex. hämtas av kommunen eller lämnas av fastighetsinnehavaren på återvinningscentral. 
Närmare bestämmelser om hantering av olika typer av avfall finns i föreskrifterna.

1 Förutsätter att godkänd kompost, eller annan av kommunen godkänd hantering, finns.
2 Lämnas till apotek.
3  Fastighetsinnehavaren anlitar själv en entreprenör för att beställa hämtning. Det ingår inte i kommunens skyldigheter 

att hämta sådant avfall.
4  Kan lämnas till försäljningsställe för bärbara batterier.
5  Lämnas till försäljningsställe för bilbatterier.
6  Bärbara batterier och smått elavfall kan lämnas i Samlaren.
7  Maximal volym motsvarande en enkelaxlad släpkärra eller lätt lastbil med maximal totalvikt 3,5 ton per tillfälle.
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Sorteringsanvisningar VERKSAMHETER

AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR KNIVSTA KOMMUN

Anvisningar ges i två steg, dels att avfallet ska sorteras och dels hur det ska avlämnas. Det kan finnas flera möjligheter 
att avlämna avfall. Det kan t.ex. hämtas av kommunen eller lämnas av fastighetsinnehavaren på återvinningscentral. 
Närmare bestämmelser om hantering av olika typer av avfall finns i föreskrifterna.

1  Förutsätter att godkänd kompost, eller annan av kommunen godkänd hantering, finns. 
2  Vissa typer av avfall från verksamheter kan lämnas på ÅVC mot avgift. Verksamhetsutövaren måste kontrollera i 

förväg vilka typer av avfall som tas emot och hur betalning ska ske.

Avfall från verksamheter ska sorteras enligt följande:

Typ av avfall Måste hämtas av 
kommunen

Kan hämtas av 
kommunen

Kan lämnas på ÅVC 

Matavfall jämförligt med avfall från hushåll Ja – Nej

Sorterat brännbart avfall i kärl och säck 
jämförligt med avfall från hushåll

Ja – Nej

Latrin Nej1 Ja Nej

Slam m.m. från enskilda 
avloppsanläggningar

Nej1 Ja Nej

Fett från fettavskiljare Ja – Nej

Övrigt avfall Nej Nej Ja2





Bilaga 1
Nulägesbeskrivning av 

avfallshanteringen i 
Knivsta kommun

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KNIVSTA KOMMUN

Beskrivning av kommunen

Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen 
bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala 
kommun. Ytan är 283 kvkm och det bor 15 580 personer 
i kommunen (31 december 2013). Knivsta har jämfört 
med riksgenomsnittet en stor del barn och ungdomar. 
Åldersgruppen 0–18 år utgör cirka 30 % av befolkningen, 
motsvarande siffra för riket är cirka 20 %. Knivstas befolk-
ningsökning gör kommunen procentuellt sett till en av 
de mest växande kommunerna i landet. Det är också den 
kommun i landet som har det största födelseöverskottet. 

Befolkningsprognosen pekar på att kommunens in-
vånarantal kommer att fortsätta öka, och visionen är att 
kommunen år 2025 ska ha mellan 20 000 och 25 000 
invånare. Det ställer höga krav på planeringen för en väl 
fungerande avfallshantering i framtiden.

Näringslivet i kommunen domineras av småföretag 
med relativt stor branschspridning. Ett fåtal företag har 
mer än 20 anställda och den största arbetsgivaren är 
Knivsta kommun. Många invånare i Knivsta arbetar i 
andra kommuner vilket gör att andelen utpendlare är 
betydligt större än andelen inpendlare. 
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Avfallshanteringen i Knivsta kommun

Kommunens avfallsarbete och organisation

Ansvarig nämnd för avfallshanteringen i Knivsta kom-
mun är samhällsutvecklingsnämnden. Ansvarig förvalt-
ning är Samhällsbyggnadskontoret där det finns en spe-
ciell enhet, Avfall & Återvinning, som hanterar avfallsfrå-
gorna. Avfall & Återvinning ansvarar också för kundtjänst 
till avfallsabonnenter. Bygg- och miljönämnden ansvarar 
för tillsyn av avfallshanteringen. 

Kommunen bedriver inget insamlingsarbete eller av-
fallsbehandling i egen regi. För följande entreprenader 
finns avtal:
• Insamling av kärl- och säckavfall 
• Behandling av sorterat brännbart avfall
• Behandling av matavfall 
• Insamling och behandling av slam  
• Transport och behandling av material från 

återvinningscentralen samt bemanning av 
anläggningen.

 
Avfall som kommunen hanterar

Kommunen ansvarar för hanteringen av allt hushållsav-
fall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 
Miljöbalken (15 kap 2 §) avfall som kommer från hushåll 
samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. 
Exempel på hushållsavfall är köksavfall, latrin, slam från 
enskilda avloppsanläggningar (tankar eller slamavskilja-
re), möbler, cyklar, läkemedel, olje- och färgrester m.m. 
All insamling av hushållsavfall sker genom entreprenörer 
anlitade av kommunen. Återvinningscentralen ägs av 
kommunen men bemannas av anlitad entreprenör.

Nedan redovisas hur hushållsavfall hanteras i kommunen. 

Kärl- och säckavfall

Kärl- och säckavfall kallas det hushållsavfall som uppstår 
i köket eller efter städning och som kan läggas i kärl eller 
säck. Liknande avfall som uppstår i storkök, verksamheter 
m.m. kallas också kärl- och säckavfall.

Under 2014 införs obligatorisk matavfallsinsamling i 
hela kommunen. Undantaget är fritidshus som får matav-
fallsinsamling under 2015. Det innebär att kärl- och säck-
avfall delas upp i fraktionerna sorterat brännbart avfall 
respektive matavfall, och de hämtas i separata kärl. Al-
ternativet är hemkompostering och då hämtas enbart det 
sorterade brännbara avfallet. Kärl- och säckavfallet samlas 
in i plastkärl av storleken 140 och 190 l för småhus och 
storleken 370 och 660 l för flerbostadshusen.

Det sorterade brännbara hushållsavfallet lämnas till 
Vattenfalls avfallsförbränning i Uppsala för fjärrvärme- 
och elproduktion. Matavfallet lämnas till Ragn-Sells 
avfallsanläggning Högbytorp som förbehandlar och 
omlastar avfallet innan det transporteras vidare för bio-
gasproduktion.

Plockanalys av kärl- och säckavfall har utförts 2009 
och 2011. Utförande och urval samt därmed resultatre-
dovisningen för de två plockanalyserna skiljer sig åt. 

I båda plockanalyserna innehöll fraktionen brännbart 
avfall relativt stora mängder matavfall, vilket framgår av 
nedanstående tabell. Det brännbara avfallet innehöll vid 
båda tillfällena även mellan 30 och 35 % producentans-
varsmaterial i form av tidningar och förpackningar. Ge-
mensamt för båda plockanalyserna är att matavfallsfrak-
tionen har studerats separat. Renheten på det insamlade 
matavfallet framgår av tabellen. Samtliga andelar avser 
procentuell viktfördelning av avfallet.

En ny plockanalys planeras 2015.

Plockanalys

Andel matavfall i brännbart avfall

Brännbart avfall från hushåll med abonnemang matavfall år 2009 21 %

Brännbart avfall villor år 2011 35 %

Brännbart avfall flerbostadshus år 2011 34 %

Andel matavfall i matavfallsfraktionen (renhetsgrad)

Matavfall år 2009 89 % (inkl. mjukpapper)

Matavfall från villor år 2011 80 %

Matavfall från flerbostadshus år 2011 85 %
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Grovavfall

Grovavfall som är hushållsavfall som är så tungt eller 
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det 
inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck. Grovavfallet 
lämnar hushållen själva på återvinningscentralen.

Återvinningscentralen

En återvinningscentral, invigd i maj 2005 och placerad 
nära centralorten, finns i kommunen.

Återvinningscentralen bemannas av entreprenör. Där 
finns förutom insamling av grovavfall också ett återbruk. 
Det innebär att saker som är hela kan lämnas dit och 
sedan övertas av någon annan. För att minska mängder-

Kartbild med återvinningscentralen, Gredelbyvägen 25, Knivsta.

na avfall till deponi har ett försöksprojekt genomförts 
där sammansatta produkter som kastats i containern för 
deponi demonteras manuellt så att de delar som inte 
behöver deponeras kan läggas i rätt behållare. Projektet 
har utvärderats och är nu permanentat. 

Tabellen på nästa sida visar sortering som finns vid 
återvinningscentralen.

Entreprenören som bemannar återvinningscentralen 
ansvarar för behandlingen av det insamlade avfallet.

Trädgårdsavfall

Hushållen kan själva kompostera sitt trädgårdsavfall eller 
transportera det till återvinningscentralen där avfallet 



32

samlas upp för vidare transport till flisning för energiut-
vinning alternativt central komposteringsanläggning.

Farligt avfall

Farligt avfall är exempelvis spillolja, lösningsmedel, fär-
ger och kvicksilverhaltigt material. Även vissa läkemedel 
räknas till farligt avfall. Farligt avfall från hushåll lämnas 
i miljöstationen på kommunens återvinningscentral. Det 
transporteras sedan till Ragn-Sells anläggning Kvarnbol-
und, där det sorteras och skickas vidare till slutbehand-
ling. Små mängder farligt avfall, t.ex. sprayburkar, kan 
också lämnas i Samlaren vid returstationen på ICA Kvan-
tum i Knivsta.

Elavfall

Elavfall omfattas av producentansvar. Enligt särskilt avtal 
med El-Kretsen AB ska kommunen svara för insamling 
och El-Kretsen svara för demontering och behandling 

av avfallet. Insamlingen av hushållens elektriska och 
elektroniska avfall sker på återvinningscentralen. Det 
insamlade avfallet transporteras därefter till certifierad 
demonterings- och behandlingsanläggning. 

Mindre elektronikavfall och lampor kan också lämnas 
i Samlaren vid returstationen på ICA Kvantum i Knivsta.

Batterier

Batterier omfattas av producentansvar. Hushållens bärba-
ra batterier samlas in via särskilda batteriholkar som finns 
vid återvinningsstationer och vid återvinningscentralen 
samt vissa butiker. Insamlade batterier transporteras 
genom El-Kretsens försorg till olika behandlings-anlägg-
ningar för återvinning av bl.a. nickel och kadmium samt 
långtidsförvaring av kvicksilver.

Bilbatterier från hushållen kan lämnas in på återvin-
ningscentralen eller på inköpsstället. De tas sedan omhand 
av producenterna. Bärbara batterier kan också lämnas i 
Samlaren vid returstationen på ICA Kvantum i Knivsta.

Följande sortering finns vid återvinningscentralen

Fraktion   Lämnas till

Brännbart Förbränning med energiutvinning

Deponirest Deponi

Metall Återvinning

Inert (sten och betong) Fyllnadsmassor

Trä Flisning och därefter energiutvinning

Behandlat träavfall (kreosot och impregnerat) Destruktion

Gips Återvinning

Planglas Återvinning

Trädgårdsavfall Kompostering

Förpackningar (plast, metall, glas och papp) Återvinning

Wellpapp Återvinning

Industrimjukplast LDPE Återvinning

Återbruksprodukter Återbruk

Kläder Återanvändning

Utslitna textilier Återvinning

Elavfall Elkretsen

Vitvaror, kyl och frys Återvinning

Farligt avfall Destruktion och energiutvinning

Blyackumulatorer (blybatterier) Återvinning

Asbest Deponi

Fett och olja från hushåll Återvinning
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Latrin

Latrin hämtas inte i kärl från och med 2010. Fastighets-
innehavaren hänvisas till att antingen kompostera latrinet 
vid fastigheten eller se till att det är hämtbart med slam-
sugningsfordon.

Slam från mindre anläggningar

Slam från enskilda avloppsanläggningar, t ex slamavskil-
jare och slutna tankar, hämtas med slamsugningsbil för 
vidare transport till Käppala reningsverk via en anslut-
ningspunkt i Märsta.

Fettavfall

Ett antal restauranger och storkök har fettavskiljare vilka 
töms med olika intervaller. De kan också teckna avtal 
med svensk fettåtervinning för borttransport av frityrolja 
m.m. 

Avfallsmängder

Mängduppgifter avseende 2014 återfinns i bilaga 6, Upp-
gifter till Länsstyrelsens sammanställning. Följande mäng-
der (ton) avfall samlades in i Knivsta 2009 och 2013.

Den brännbara fraktionen innehåller stora andelar 
matavfall, tidningar och förpackningar, läs mer om utför-
da plockanalyser i avsnittet om kärl- och säckavfall.

Avfallsmängder 2009 och 2013

2009 2013

Brännbart kärl- och säckavfall 2 485 2 307

Matavfall 297 492

Metall 242 207

Brännbart grovavfall 587 691

Fyllnadsmassor 172 384

Trä 650 852

Deponi 164 59

Planglas 0 14

Gips 30 49

Återbruksmaterial 16 38

Trädgårdsavfall 363 520

Övrigt grovavfall 203 454

Elavfall 201  171

Farligt avfall 58 71

Slam från små avloppsanläggningar 6 938 7 292

Summa 12 203 13 147
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Brännbart kärl- och säckavfall, 39 %

Planglas, 0,2 %
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Avfall som kommunen inte ansvarar för

Avfall som omfattas av producentansvar

Detaljerade mängduppgifter återfinns i bilaga 6,  
Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning. 

Förpackningar och tidningar

Producenterna av förpackningar och tidningar ansva-
rar genom deras producentbolag Förpacknings- och 

Tidningsinsamlingen (FTI AB) för insamlingen av dessa 
material. Samrådsmöte mellan kommunen och FTI AB 
hålls minst en gång per år. I kommunen finns sex stycken 
återvinningsstationer, placerade i Knivsta samt Alsike och 
Husby-Långhundra. Adresser och kartangivelse finns på 
kommunens och FTI:s hemsida. På återvinningsstationer-
na finns containrar för insamling av tidningar samt för-
packningar av papper, plast, metall och glas. Behållare för 
klädinsamling finns vid några av återvinningsstationerna.

Knivsta kommuns avfallsmängder 2013 i procent (exklusive slam)

Insamling av förpackningar och tidningar 2013
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Elavfall och batterier

Elavfall och batterier omfattas av producentansvar. In-
samling sker dock i kommunens regi. Se avsnitt 2.2.

Läkemedel 

Läkemedelsavfall lämnas till apotek. Undantaget är cy-
tostatika och cytotoxiska läkemedel som kommer från 
hushåll. Det utgör farligt avfall och ska omhändertas av 
kommunen.

Däck

Det finns ingen mottagning av däck på återvinningscen-
tralen. Däck ska lämnas till återförsäljare.

Bilar

Ett bildemonteringsföretag finns i kommunen.

Avfall som inte omfattas av producentansvar

Den näringsgren som dominerar kommunen är lantbruk. 
Det finns traditionellt jordbruk men också många häst-
gårdar. Dominerande avfall från lantbruk är gödsel som 
oftast tas omhand på den egna gården eller av andra lant-
brukare. Även en viss mängd farligt avfall uppstår i denna 
näringsgren.

När det gäller industriverksamhet så finns två plastin-
dustrier och två snickerier i kommunen. Mindre verk-
städer såsom bilverkstäder, smidesverkstäder m.m. finns 
också. AGA Gas har en anläggning i kommunen. Från 
industrierna uppstår spill som betecknas branschspecifikt 
avfall. Branschspecifikt avfall uppkommer som en följd 
av företagets specifika produktion.  Exempel på detta är 
plast som inte går att återföra i produktionen vid plastin-
dustrierna. Även avfall av mer allmän karaktär, så kallat 

icke branschspecifikt avfall uppstår i produktionen. Det 
kan vara emballage, trasor, engångspallar m.m. 

Eftersom det byggs mycket i Knivsta kommun så upp-
står bygg- och rivningsavfall. Från handel- och tjänstefö-
retag kommer icke branschspecifikt avfall samt också en 
del hushållsavfall.

Det finns 6 stycken företag som är så kallade B-verk-
samheter vilket innebär att de är tillståndsprövade av 
Länsstyrelsen. Dessa företag lämnar dokumentation om 
de avfallsmängder som uppstår till kommunen. Från 
övriga företag i kommunen finns inga uppgifter om av-
fallsmängder.

Tillstånds- och anmälningspliktiga 
anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall

Följande anläggningar för återvinning och bortskaffande 
av avfall finns inom kommunen. Ytterligare anläggningar 
kan finnas.

Tillståndspliktiga anläggningar:

• Skanska Olundakrossen, tar emot inerta schaktmassor 
som krossas vid anläggningen.

• Sita Sverige AB, fastigheten Östhamra 4:33. Återvin-
ningsverksamhet.

Anmälningspliktiga anläggningar:

• Knivsta återvinningscentral, insamling och mellanlag-
ring av förpackningar, grovavfall och farligt avfall från 
hushåll.

• Ekmaco Reagro, komposteringsanläggning för vegeta-
biliskt livsmedelsavfall.

• Biologisk behandling av avfall på fastigheten Hönsgär-
de 2:2.





I kommunen finns ett antal gamla avfallsupplag av olika 
karaktär. Dagens lagstiftning medför att de antingen fort-
farande räknas som deponier, trots att inget avfall tillförs, 
alternativt som förorenade områden. Utsläpp av förore-
ningar kan fortgå trots att upplagen inte har varit i drift 
under lång tid.

Naturvårdsverket har tagit fram en modell för att 
undersöka förorenade områden, den kallas för Mifo-me-
todiken. I metoden ingår två faser. Fas 1 innebär att man 
utifrån olika slag av faktainsamling gör en riskbedömning 
av området för att sedan under fas två närmare undersöka 

de områden som anses ha en hög risk. Riskbedömning-
en utgår från fyra grundläggande faktorer:

• Föroreningarnas farlighet
• Föroreningsnivå
• Spridningsförutsättningar
• Känslighet och skyddsvärde

Länsstyrelsen i Uppsala gjorde 2008 en bedömning 
enligt fas 1 Mifo-metoden på de 6 stycken kända ned-
lagda deponier som finns i kommunen och kom fram 

Bilaga 2
Nedlagda deponier
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till att ingen av de nedlagda deponierna klassades som 
riskklass 1 (mycket stor risk). De nedlagda deponierna 
bedömdes enligt tabellen.

Sanering av Knivstatippen har påbörjats och beräknas 
vara slutförd under 2015 i samband med byggandet av 
nya bostäder. 

Allvarliga föroreningar i utter har konstaterats nära 
Vickebysjön, vilket indikerar ett stort behov av fortsatt 
utredning enligt Mifo fas 2. 

För området vid Knivsta reningsverk finns ett behov  
av utredning i samband med att området Nydal ska ut-
vecklas. 

Namn Fastighet Bedömning

Knivsta, Vickebysjön Vickeby 1:9 m.fl. Riskklass 2 (stor risk)

Knivstatippen Gredelby 7:51 m.fl. Riskklass 2 (stor risk)

Område vid Knivsta reningsverk Knivsta-Tarv 3:14 m.fl. Riskklass 3 (måttlig risk)

Lagga Kasby Kasby 3:1 Riskklass 3 (måttlig risk)

Kungshamn Morga Fredrikslund 1:1 m.fl Riskklass 4 (liten risk)

Schaktmassedeponi Vrå 3:1 Riskklass 4 (liten risk)



Bilaga 3
Uppföjning av mål och 

åtgärder i avfallsplanen 
till och med 2013
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Mål 1. Bra sorteringsmöjligheter och hög kvalitet på det insamlade avfallet

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Erbjuda insamling av komposterbart 
avfall även på landsbygden (1)

Åtgärder: Träffa tilläggsavtal med 
nuvarande entreprenör alternativt 
handla upp tjänsten när ny entreprenad 
upphandlas. Informera berörda kunder. 
Köpa in, märka och ställa ut kärl.

Tidplan: Påbörjas 2011 alternativt 2012

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärderna genomförda.

Nytt entreprenadavtal med start 2012-
09-01, där tjänsten för utvidgning av 
matavfallsinsamling på landsbygden 
ingår.

Utställning av kärl och utrustning 
inleddes i januari 2012. 2014-01-01 
var 75 % av permanentboende klara, 
avslutades hösten 2014. Fritidsboende 
klart under 2015.

Undersöka möjligheterna för egen 
behandling av komposterbart avfall för 
att utvinna biogas (2) 

Åtgärder: Förstudie 

Tidplan: 2012

Ansvarig: Samhällsutvecklingsnämnden

Åtgärderna delvis genomförda.

Examensarbete på KTH utfördes under 
2011, ”Utredning om möjligheten för 
biogasproduktion i Knivsta kommun samt 
dimensionering av anläggning”.

Slutsats från arbetet var att samrötning 
av matavfall, slam och gödsel inte skulle 
blir lönsamt. 

Behov av vidare utredning med avseende 
på annan teknik finns, vilket medför att 
detta delmål kvarstår.

Se till att fettavfall samlas in från 
alla verksamheter där sådant avfall 
uppkommer samt från hushåll med stora 
mängder fettavfall (3) 

Åtgärder: Ta fram en policy för hur 
fettavfall ska hanteras. Inventera 
hämtningsställen. Planera insamling. 

Tidplan: 2012

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärderna delvis genomförda.

Insamling av fett från hushåll genom den 
så kallade ”miljötratten” startade hösten 
2013 och har resulterat i ökad insamling 
av matfett och olja.

Ett samarbete med miljöenheten om 
fettavskiljare har startat men har inte 
utmynnat i faktiskt utfall för fett från 
verksamheter. En policy ska tas fram 
under 2015, därför kvarstår denna 
åtgärd.

Höja kvalitén (renheten) på den 
brännbara och den komposterbara 
fraktionen. Kvalitén bör förbättras minst 
10 % till 2012 jämfört med 2009. (4) 

Åtgärder: Informera om sortering.        
Utreda införande av papperspåsar. 
Plockanalys. Utveckla metoder för att 
bättre följa upp felsorterare. Införa en 
felsorteringsavgift. 

Tidplan: Information ska ske 
kontinuerligt. Plockanalys har gjorts 
2009 och jämförande analys görs 2011.

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärderna genomförda.

Informationskampanj ”hembesök” hos 
samtliga hushåll i tätorten inleddes 
hösten 2011 och avslutades våren 2012.  

Användande av papperspåsar har införts.

Plockanalys utfördes i december 2011 
(rapport SAKAB ”Rapport Knivsta 
2011 4 st”), en ny planeras under 2015.

Felsorteringsavgift har införts i 
avfallstaxan, men har ännu ej tillämpats.
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Mål 2. Hög medvetenhet om sambanden mellan avfallet och vår miljö

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Informera invånare och andra berörda 
på olika sätt om avfallshantering. 
Informationen ska kunna nå alla 
och bl.a. handla om hur och varför 
man ska sortera kopplat till dagens 
miljöproblematik. (5)

Åtgärder: Upprätta en 
kommunikationsplan för de kommande 
fem åren. 

Tidplan: Kommunikationsplanen ska vara 
klar 1:a halvåret 2011.

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärderna genomförda.

Kommunikationsplan redogjord för tek-
niska utskottet. Nyhetsbrev till samtliga 
hushåll distribuerat 2011, 2012 och 
2014.

I genomförda kundenkäter har samtliga 
frågor som berör kommunens informa-
tion samt den upplevda kunskapsnivån 
fått bättre resultat 2011 än 2008.

Verka för att inrätta en lokal 
återbruksverksamhet. (6)

Åtgärder: Undersök lokalmöjligheter 
samt vilka personal- och övriga resurser 
som krävs.

Tidplan: Underlag till beslut klart senast 
2011.

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärderna delvis genomförda.

Ingen lokal verksamhet i kommunal regi 
har etablerats. Insamling av återbruks-
produkter har etablerats på Knivsta åter-
vinningscentral genom samarbetsavtal 
med Myrorna sedan 2008. 

Det finns planer på utbyggnad av åter-
vinningscentralen till en Kretsloppspark, 
vilket utgör en åtgärd som kvarstår.

Organisera ett internt webbaserat 
återbrukssystem för verksamheterna 
i kommunen där material som blir 
över kan övertas av någon annan 
verksamhet. (7)

Åtgärder: Lägg ut en sida på Intranätet. 

Tidplan: Klart senast 2011.

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden ej genomförd. 

Åtgärden kvarstår i avfallsplanen.

Fråga företagen i kommunen via ett 
enkelt frågeformulär vilken typ och vilka 
mängder av avfall de alstrar. 

Åtgärder: Gör ett frågeformulär och 
skicka ut till företag 

Tidplan: Klart senast 2011.

Ansvarig: Bygg och miljö

Åtgärden ej genomförd.

Uppgifterna återfinns i flera av verksam-
heternas miljö- och årsrapporter och 
åtgärden tas därför bort.

Gå ut med riktad information till 
företagen i kommunen där man 
informerar om möjligheten till sortering 
samt också erbjuder rådgivning. 

Åtgärder: Gör ett informationsblad  

Tidplan: Klart senast 2012.

Ansvarig: Bygg och miljö

Åtgärden ej genomförd.

Åtgärden kvarstår, efter omformulering.
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Mål 3. Störningsfri hämtning för att tillgodose en bra boende- och arbetsmiljö

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Samråda med entreprenörerna om 
kvalitetshöjande och miljöförbättrande 
åtgärder. (8)

Åtgärder: Träffa tilläggsavtal till 
nuvarande avtal.

Tidplan: Klart 2011

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden genomförd.

Ingår i entreprenadavtal och följs upp via 
löpande driftsmöten med entreprenören.

Verka för att förbättra förutsättningarna 
för en god arbetsmiljö för hämtnings-
personalen.(9)

Åtgärder: Samarbeta med 
entreprenörerna.

Tidplan: Fortlöpande

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden genomförd.

Ingår i entreprenadavtal och följs upp via 
löpande driftsmöten med entreprenören. 
Kommunen deltar aktivt i arbetsmiljöfrå-
gor som berör renhållningspersonal samt 
åtkomlighet till hämtställen.

Mål 4. Hög tillgänglighet till avlämningsplatser som inte finns vid bostaden

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Verka för att fler återvinningsstationer 
etableras i kommuner. (10)

Åtgärder: Samråd med Förpacknings- 
och Tidningsinsamlingen. 

Tidplan: Fortlöpande

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden delvis genomförd.

Samråd har genomförts men inga nya 
återvinningsstationer har ännu etablerats. 
Förpacknings- och Tidningsinsalingen har 
dock godkänt nyetablering av två åter-
vinningsstationer i kommunen (Vassunda 
och Norra Alsike) under 2015.

Åtgärd att etablera de planerade 
återvinningsstationerna kvarstår.

Utöka öppettiderna på 
återvinningscentralen. (11)

Åtgärder: Ha kampanjöppet vid extra 
hård belastning vår och höst.

Tidplan: Försök bör göras senast 2011 
och sedan utvärderas. 

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden genomförd.

Öppettiderna har utökats i två omgångar.
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Mål 5. Kostnadseffektivt utförande av avfallstjänster

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Samverka med andra kommuner 
i regionen vid upphandlingar av 
behandling. (12)

Åtgärder: Kontakta Sigtuna, Håbo, 
Uppsala, Norrtälje och Österåkers 
kommuner för att inventera 
möjligheterna.

Tidplan: Senast 2011 

Ansvarig: Avfall & Återvinning

 

Åtgärden delvis genomförd.

Kontakter har tagits, men ingen samord-
nad upphandling har skett, bl.a. beroende 
på de olika behoven samt kommunernas 
skiftande avtalstider.

Återkommande samrådsmöten mellan 
länets kommuner kring gemensamma 
frågor som gäller kommunernas avfalls-
hantering och samarbete i olika projekt 
har införts. Med anledning av de införda 
samrådsmötena tas denna åtgärd bort.

Använda taxan som styrmedel för att 
stimulera till sortering. (13)

Åtgärder: Revidera avfallstaxan.

Tidplan: 2012

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden delvis genomförd.

En omarbetad taxa togs fram med 
ikraftträdande 1 januari 2014, men 
ytterligare revidering kvarstår för att 
öka incitamenten för sortering av det 
sorterade brännbara avfallet. Åtgärden 
kvarstår därför.

Se över fördelningen av avgifterna 
mellan olika boendeformer i 
avfallstaxan. (14)

Åtgärder: Revidera avfallstaxan

Tidplan: Klart 2011

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden genomförd.

Taxan har fördelats på olika kategorier 
och grundavgifter har fördelats på ett 
mer relevant sätt, bl.a. genom justering 
för fritidsboende.

Införa GIS (Geografiskt informations-
system) i avfallsverksamheten för att 
underlätta hämtning och förbättra servi-
cenivån. (15)

Åtgärder: 

Tidplan: Påbörjas 2010

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden genomförd.

Ny digital tjänst för uppföljning av töm-
ningstjänster för enskilda avlopp infördes 
hösten 2013. Tjänsten möjliggör koor-
dinering av avloppsbrunnar och slutna 
tankar. Ytterligare användningsområden 
planeras inte.

Verka för att fler gemensamma 
hämtställen uppförs, framförallt vid 
nybyggnation. (16)

Åtgärder: Vara behjälplig med att föreslå 
lämpliga platser. Se över avfallstaxan för 
att utreda möjligheten till sänkt avgift.

Tidplan: Löpande

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärderna genomförda.

Kommunen har verkat för införandet av 
gemensamhetsanläggningar vid fram-
förallt platser som har varit arbetsmil-
jörelaterade men även kommunicerat 
budskapet till byggentreprenörer vid 
nyproduktion. Ingen sänkt avgift har 
införts och kommer inte att införas i 
avfallstaxan.
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Mål 6. Mindre mängder till deponi

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Förbehandla fönster vid 
återvinningscentralen för ökad 
materialåtervinning. (17)

Åtgärder: Ordna speciell mottagnings-
plats på ÅVC för korrekt förbehandling.

Tidplan: Klart 2011

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden genomförd.

Samarbete med Swede Glass United har 
upprättades 2010 och planglasåtervin-
ning vid återvinningscentralen startade 
våren 2011.

Ta emot isolering separat på 
återvinningscentralen för ökad 
materialåtervinning. (18)

Åtgärder: Ordna separat hantering för 
omhändertagande av isolering på ÅVC.

Tidplan: Klart 2011

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden ej genomförd.

Återbruk av isolering påbörjas under 
2015 och ingår i projektet Kretslopps-
park. Återvinning av materialet kan star-
ta när avsättningsmöjligheterna säker-
ställts på marknaden. Åtgärden kvarstår.

Utveckla projektet att minska 
mängd till deponi genom att sära på 
sammansatt material som lämnas vid 
återvinningscentralen. (19)

Åtgärder: Utveckla projektet

Tidplan: Fortlöpande

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden genomförd.

Mängden avfall till deponi har minskat 
med mer än 60% under planperioden.

Fönster och planglas samt större föremål 
(möbler, sängar, mm) med olika sam-
mansatta material har tidigare lämnats 
i fraktionen deponi, men demonteras 
nu manuellt med hjälp av handverktyg 
och delas upp i fraktionerna trä, metall, 
brännbart och planglas.

Mål 7. Inget farligt avfall eller elavfall ska finnas i hushållsavfallet

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Förbättra insamlingen av ljuskällor. (20)

Måluppfyllelse

Åtgärder: Insamlingsbehållare för glöd-
lampor kan placeras på återvinningssta-
tioner. ”Samlaren” är en annan typ av 
behållare som kan placeras i butiker för 
insamling av glödlampor, lågenergilam-
por och småelektronik.

Tidplan: Klart 2011

Ansvarig: Avfall & Återvinning 

Målet delvis uppfyllt

Åtgärderna delvis genomförda.

”Samlaren” har ställts ut i en butik i 
kommunen och det planeras att ställa ut 
fler under 2015 i samband med nyetable-
ring av stormarknad i Knivsta centrum.

Etablering av insamlingssystem på åter-
vinningsstationer har inte kunnat genom-
föras p.g.a. praktiska problem och brist 
på samarbete mellan branschorganisa-
tionerna Elkretsen och FTI. Åtgärden att 
ställa behållare på återvinningsstationer 
stryks ur avfallsplanen eftersom det inte 
bedöms möjligt.

Utreda nya insamlingssystem för farligt 
avfall och elavfall. (21)

Åtgärder: Studera och dra erfarenheter 
av hur andra kommuner löst insamling 
av farligt avfall och elavfall.

Tidplan: Klart 2011

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden ej genomförd.

Denna åtgärd behålls i avfallsplanen, för 
att beakta andra kommuners erfarenhet-
er vid utvecklingen av insamling av farligt 
avfall och elavfall.
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Mål 8. Minska mängden avfall på kommunala verksamheter

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Skapa förutsättningar för att alla 
kommunala verksamheter ska ha 
möjlighet källsortera sitt avfall. (22)

Åtgärder: Se över verksamheternas 
avfallsutrymmen för att möjliggöra 
sortering.

Gör en gemensam upphandling för 
hämtning av förpackningar och tidningar.

Tidplan: Klart 2012

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärderna delvis genomförda.

Samarbete har etablerats med ett flertal 
kommunala verksamheter i syfte att ska-
pa förutsättningar för att komma igång 
med sortering av återvinningsmaterial 
och matavfall. Uppskattningsvis 80 % av 
skolverksamheterna och 90 % av övriga 
verksamheter har sortering.

Ingen gemensam upphandling har ännu 
gjorts, denna åtgärd kvarstår.

Öka medvetenhet bland kommunens 
verksamheter om vikten av att 
förebygga att avfall uppstår

Åtgärder: Se över inköpspolicy och 
inköpsrutiner.

Tidplan: Klart 2012

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden ej genomförd. 

Åtgärden kvarstår.

Mål 9. Ökad överföring av näringsämnen till åkermark från små avloppsanläggningar

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Utreda möjligheten att inom 
kommunen behandla slam samt 
återföra näringsämnen från enskilda 
avloppsanläggningar. (23) 

Åtgärder: Gör en förstudie

Tidplan: Klart 2012

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Kommentar: Denna förstudie kan kopp-
las ihop med den förstudie som planeras 
för behandling av komposterbart avfall, 
se mål 1.

Åtgärden ej utförd.

En förstudie påbörjas/påbörjades i sam-
arbete med SLU hösten 2014. Åtgärden 
kvarstår.

Mål 10. Liten miljöpåverkan från avfallsinsamling

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Ställa höga miljökrav vid upphandling 
av avfallstjänster. (24)

Åtgärder: Följa riktlinjer i Avfall 
Sveriges mall för upphandling 
av avfallstjänster samt råd från 
Miljöstyrningsrådet m.m.

Tidplan: Fortlöpande

Ansvarig: Avfall & Återvinning

Åtgärden genomförd. 

Riktlinjer och råd tillämpades vid 
genomförd upphandling.
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Mål 11. Liten miljöpåverkan från gamla deponier

Handlingsplan Förslag på åtgärder, tidplan Uppföljning av åtgärder

Undersöka de nedlagda deponier som 
Länsstyrelsen bedömt tillhöra riskklass 
2. (25)

Åtgärder: Undersökning enligt fas 2 
Mifo-metoden

Tidplan: Klart 2011

Ansvarig: Bygg och miljö

Åtgärden ej utförd.

Saneringen av Knivstatippen har påbör-
jats och beräknas vara slutförd under 
2015 i samband med byggandet av nya 
bostäder. Allvarliga föroreningar i ut-
ter har konstaterats nära Vickebysjön, 
åtgärden kvarstår.



Process

Revideringen har letts av en projektgrupp bestående av 
representanter från bygg- och miljökontoret, avfall och 
återvinning samt planenheten i Knivsta kommun. Beslut 
om revideringen togs i kommunstyrelsens tekniska utskott 
den 18 februari 2014. En workshop genomfördes i tidigt 
skede där politiker och kommuntjänstemän från olika 
förvaltningar deltog. Där diskuterades hur avfallsplanen 
används och vilka nya åtgärder som kunde vara lämpliga 
att införa.

Förslaget till reviderad avfallsplan ställdes ut för 
granskning enligt 15 kap. §§ 13–14 miljöbalken under 
perioden 4 februari till 4 mars 2015.

Gjorda förändringar

De elva mål som finns i den ursprungliga avfallsplanen 
har, för att öka tydligheten, grupperats som delmål 
under fyra stycken inriktningsmål. Planen har också 
kompletterats med ett antal nya delmål. Punkterna 
i den ursprungliga avfallsplanens handlingsplan be-

Bilaga 4
Processen för revidering 

av avfallsplanen

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KNIVSTA KOMMUN
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nämns här åtgärder. De handlingspunkter/ åtgärder som 
genomförts eller uppfyllts har tagits bort och ett antal nya 
har lagts till.

För att förbättra läsbarheten har viss information flyt-
tats från huvuddokumentet till bilagor. Det är avsnitten 
som rör:
• Beskrivning av avfallshanteringen i Knivsta
• Nedlagda deponier
• Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplanen till 

och med år 2013
• Styrande och vägledande dokument
• Uppgifter till Länsstyrelsens sammanställning
• Ordlista och definitioner

Behov av miljöbedömning

En kommunal avfallsplan berörs av reglerna i miljöbal-
ken om miljöbedömning av planer och program. Det 
innebär att planen ska miljöbedömas om den antas med-
föra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning behöver 
dock inte genomföras om kommunen endast gör mindre 
ändringar i avfallsplanen2. Eftersom endast en revidering 
har gjorts av avfallsplanen, och ändringarna inte medför 
betydande miljöpåverkan, har bedömningen gjorts att det 
inte föreligger något behov av miljöbedömning.

Giltighetstid för avfallsplanen

Enligt avfallsförordningen ska uppgifterna i en avfalls-
plan ses över minst vart fjärde år och en bedömning av 
aktualiteten göras. Om det vid översynen bedöms att 
avfallsplanens mål och åtgärder behöver revideras kan en 
process för detta inledas. Det innebär att en översyn bör 
göras av denna avfallsplan senast under första halvåret 
2019. Översynen kan leda fram till antingen att det inte 
finns något behov av förändringar eller uppdateringar; 
att en ny revidering behöver göras; eller att en helt ny 
avfallsplan behöver tas fram. Den nya/reviderade planen 
kan då börja gälla från år 2020 eller 2021, beroende på 
hur omfattande omarbetning som görs.

Det innebär att denna avfallplan gäller åtminstone till 
och med år 2019, såvida inte beslut fattas om att förnya 
eller revidera planen tidigare.

Vid framtida revidering och uppdatering av avfallspla-
nen ska följande gälla:
• Vid revidering av planens mål ska beslut fattas av 

kommunfullmäktige.
• Vid revidering av åtgärder beskrivna i planen ska 

beslut fattas av samhällsutvecklingsnämnden.
• Vid revidering av beskrivande texter som 

inte påverkar angivna mål och åtgärder ska 
beslutet fattas av tjänsteman på delegation av 
samhällsutvecklingsnämnden.2 Handbok i kommunal avfallsplanering. Vägledning för ett fram-

gångsrikt arbete. Avfall Sverige, rapport U2012:09



På EU-nivå samt nationell, regional och lokal nivå finns 
lagar, förordningar och planer som reglerar avfallsområ-
det. Därtill finns det också mål på olika nivåer.

EU-nivå

EU utformar direktiv och förordningar som ska införas 
i medlemsländernas nationella lagstiftning. Sveriges av-
fallshantering styrs därmed till stora delar av EU-gemen-
sam lagstiftning. EU-regleringen om avfall finns i avfalls-
direktivet från 2008 (2008/98/EG). Direktivet anger en 
avfallshierarki, som innebär den prioriteringsordning som 

ska gälla för avfall i medlemsländernas lagstiftning. Det 
är ett ramdirektiv, vilket innebär att det är möjligt att 
anta specialdirektiv. 

Avfallshierarkin innebär att största prioritet är att fö-
rebygga att avfall uppkommer. Att minska avfallsmäng-
derna är något som hela Europa eftersträvar. Det avfall 
som ändå uppkommer ska utifrån avfallshierarkin i 
första hand återanvändas, i andra hand materialåtervin-
nas, i tredje hand återvinnas t.ex. genom utvinnande av 
energi och endast i sista hand bortskaffas (deponeras). 
Ordningen gäller under förutsättning att det är miljö-
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mässigt och ekonomiskt rimligt. Avfallshierarkin inklude-
rades i den svenska avfallsförordningen 2011.

Avfallsdirektivet anger också att alla medlemsländer 
ska ha en nationell avfallsplan och ett program för före-
byggande av avfall.

Nationell nivå

På nationell nivå finns såväl styrande lagstiftning och 
förordningar som föreskrifter, miljömål, planer, strategier 
och program inom avfallsområdet. 

Lagstiftning

Avfallshanteringen styrs av olika lagkrav. Lagkraven utgår 
ofta från EU-direktiv som genom lagar, förordningar och 
föreskrifter har införts i den svenska lagstiftningen.

Det är framförallt Miljöbalken (1998:808) med till-
hörande förordningar, framförallt Avfallsförordningen 
(2011:927), som styr den svenska avfallshanteringen. 

Förordningarna om producentansvar, Arbetsmiljöla-
gen och Plan- och bygglagen är annan relevant lagstift-
ning inom avfallsområdet. 

Förordningarna om producentansvar finns  
för följande områden:
• Returpapper (2014:1074)
• Förpackningar (2014:1073)
• Elutrustning (2014:1075) 
• Glödlampor och vissa belysningsarmaturer (2000:208)
• Bilar (2007:185)
• Däck (1994:1236)
• Batterier (2008:834)

• Läkemedel (2009:1031)
• Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor 

(2007:193)

Producentansvaret innebär att producenterna ska se till 
att det finns ett lämpligt insamlingssystem och att avfallet 
återvinns.

Nationella miljömål

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett 
hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpoli-
tiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella mil-
jökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. Målen 
beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, 
natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på 
lång sikt. 

Miljökvalitetsmålen syftar till att: 
• Främja människors hälsa.
• Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön.
• Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska 

värdena.
• Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.
• Trygga en god hushållning med naturresurserna.

Inom främst fyra av de 16 miljökvalitetsmålen behandlas 
frågor som berör avfallshantering. Det är God bebyggd  
miljö, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och  
Frisk luft.
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Till miljömålen finns 13 etappmål inom fyra priori-
terade områden: biologisk mångfald, luftföroreningar, 
farliga ämnen och avfall. För avfallsområdet finns två 
etappmål för att öka resurshushållningen.

• Etappmål 1:  
Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmed-
elskedjan ökar. Detta genom att minst 50 % av matav-
fallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger 
sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 
tar tillvara. Minst 40 % ska behandlas så att även ener-
gi tar tillvara. Etappmålet ska vara uppnått år 2018. 

• Etappmål 2: Ökad resurshushållning i byggsektorn 
Insatser ska vidtas så att minst 70 viktprocent av 
icke-farligt byggnads- och rivningsavfall förbereds för 
återanvändning, materialåtervinning eller annat mate-
rialutnyttjande. Etappmålet ska vara uppnått år 2020. 

Planer och program

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska alla länder ha en nationell 
avfallsplan. 2012 tog Naturvårdsverket fram Sveriges na-
tionella avfallsplan ”Från avfallsplanering till resurshus-
hållning – Sveriges avfallsplan 2012–2017”.

Avfallsplanen pekar ut fem prioriterade områden där 
det bedöms finnas ett extra stort behov av åtgärder. 

Dessa områden är: 
• Avfall i bygg- och anläggningssektorn
• Hushållens avfall
• Resurshushållning i livsmedelskedjan
• Avfallsbehandling
• Illegal export av avfall till andra länder

Sveriges avfallsförebyggande program ”Tillsammans gör 
vi en giftfri och resurseffektiv vinst – Sveriges program för 
förebyggande avfall 2014–2017” publicerades 2013 och 
har tagits fram av Naturvårdsverket. I programmet finns 8 
mål och 167 åtgärder för arbetet med att förebygga avfall. 

Dessa utgår från fyra fokusområden: 
• Mat
• Textil
• Elektronik
• Byggande och rivning

Regional nivå

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala 
arbetet för att uppnå de svenska miljömålen. De ska till-
sammans med andra regionala myndigheter och organ 
samt i dialog med kommuner, näringsliv, frivilliga orga-
nisationer och andra aktörer säkra att de nationella miljö-
kvalitetsmålen och delmålen/etappmålen får genomslag 
i länen.
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På regional nivå finns också ”Klimat- och energistrate-
gi för Uppsala län”, som uppdaterades senast 2011. Där 
berörs både sorterat brännbart avfall som bränsle i fjärr-
värmeverk och biogasutvinning från utsorterat matavfall.

Den regionala utvecklingsstrategin ”Uppländsk driv-
kraft 3.0”, framtagen av Regionförbundet i Uppsala län, 
beskriver strategisk inriktning och åtgärder för utveckling-
en i Uppsalaregionen. Den antogs i december 2012. Där 
nämns bland annat under rubriken Planera för en håll-
bar samhällsutveckling att ”återvinning behöver öka och 
avfallsmängderna, särskilt med farliga ämnen, minska”.

Lokal nivå

Föreskrifter för avfallshanteringen

En kommun ska ha en renhållningsordning bestående av 
en avfallsplan och föreskrifter om avfallshanteringen. Fö-
reskrifterna om avfallshanterinen ska beskriva hur avfall 
ska hanteras inom kommunen.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg 
för att visa man på lång sikt vill att mark och vatten ska 
användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Översikts-
planen för Knivsta kommun antogs 2006. För Knivsta 
och Alsike tätorter finns dessutom en fördjupad översikts-
plan (FÖP) som antogs 2012.

Miljöprogram

Knivsta kommuns miljöprogram antogs 2007 och 
innehåller fyra målområden med tillhörande lokala  
miljömål. 

De fyra områdena är
• Klimatpåverkan
• Vattenresurser
• Natur- och kulturmiljö
• Den bebyggda miljön

Flera av målen berör avfallshanteringen. Till målen ang-
es åtgärder som behöver göras och vad kommunen kan 
göra. 

Några av dessa åtgärder som berör avfallshanteringen är:
• Minskad deponering av hushållsavfall (målområde 

klimatpåverkan).
• Ställa miljökrav vid upphandling av transporter, 

arbetsmaskiner, redskap och el (målområde 
klimatpåverkan).

• Ta fram en handlingsplan för de förorenade områden 
som finns i kommunen (målområde vattenresurser).

• Skapa förutsättningar för ökad materialhushållning 
och återvinning (målområde den bebyggda miljön).

Vision 2025

Knivstas vision, som fastställdes 2013, innebär bland 
annat att Knivsta ska växa till uppemot 25 000 invånare 
år 2025 och att en ökande andel av befolkningen arbetar 
i Knivsta. Som en röd tråd löper det hållbara samhället 
och målet är att utveckla Knivsta till en föregångskom-
mun både vad gäller ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter.

Taxa

Hushållens och verksamheternas avgifter för kommunens 
hantering av avfallet regleras i kommunens avfallstaxa, 
som fastställs av kommunfullmäktige.



Bilaga 6
Uppgifter till  

Länsstyrelsens  
sammanställning

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR KNIVSTA KOMMUN



54

Administrativa uppgifter
Kommun:  Knivsta

År:  2015

Datum när planen antogs: 2015-XX-XX

Ansvarig nämnd:  Knivsta samhälls- 
  utvecklingsnämnd

Övriga medverkande nämnder:  Bygg- och miljönämnden

Kommunens befolkning och struktur
Befolkning totalt 16 105

Datum 2014-12-31

Antal hushåll  
 i småhus 4 207

 i flerbostadshus 1 657

 i fritidshus 535

Avfall som kommunen ansvarar för

Insamlademängder
Insamlad mängd avfall, totalt 13 690 ton

 Kärl- och säckavfall, inkl matavfall 3 193 ton

 Matavfall till biologisk behandling 723 ton

 Grovavfall  3 122 ton

 Slam från enskilda anläggningar  7 301 ton

 Farligt avfall från hushåll  74 ton

Omhändertagande
Kärl- och säckavfall till  
förbränningsanläggning 2 225 ton

Matavfall till central biogasanläggning  723 ton

Trädgårdsavfall till central biologisk  
behandling  450 ton

Matavfall som hemkomposteras  
i en- och tvåfamiljshus  137 ton

Avfall som omfattas av  
producentansvar
Förpackningar och returpapper, totalt 984 ton

 Returpapper  430 ton

 Wellpapp- och kartongförpackningar  154 ton

 Plastförpackningar  49 ton

 Metallförpackningar  17 ton

 Glasförpackningar  334 ton

Elektriska och elektroniska produkter 204 ton

Batterier, totalt 12,3 ton

 Bärbara batterier  4,3 ton

 Bilbatterier  8,0 ton

Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall
Följande anläggningar för återvinning och bortskaffande 
av avfall finns inom kommunen. Ytterligare anläggningar 
kan finnas.

Tillståndspliktiga anläggningar:

• Skanska Olundakrossen, tar emot inerta  
 schaktmassor som krossas vid anläggningen.

• Sita Sverige AB, fastigheten Östhamra 4:33.  
 Återvinningsverksamhet.

Anmälningspliktiga anläggningar:

• Knivsta återvinningscentral, insamling och mellan- 
 lagring av förpackningar, grovavfall och farligt avfall  
 från hushåll, SNI 90.40 och 90.60. 

• Ekmaco Reagro, komposteringsanläggning för  
 vegetabiliskt livsmedelsavfall.  SNI 90.170-2

• Biologisk behandling av avfall på fastigheten  
 Hönsgärde 2:2. SNI 90.170-2

Lokala mål som utgår från nationella 
miljökvalitetsmål och regionala mål
Se avfallsplanens huvuddokument, inriktningsmål 1–4  
med tillhörande delmål.
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Avfall ”Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att göra sig av med.” (Miljöbalken 15 kap. 1 §).

Avfallsföreskrifter Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna stadgar bl.a. vilka skyldigheter 
kommunen och fastighetsinnehavare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. Ingår tillsammans med 
avfallsplan i den renhållningsordning, som varje kommun måste ha.

Avfallstrappa Avfallstrappan eller avfallshierarkin är en prioriteringsordning för omhändertagande av avfall utifrån 
Eus ramdirektiv.

Avfallshantering Avser sortering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande eller annan behandling av avfall. 

Avfallsplan Kommunal plan för avfallshantering. Planen innehåller bl.a. mål för kommunens avfallshantering 
samt åtgärder för att nå målen. Avfallsplanen ingår tillsammans med avfallsföreskrifterna i den 
renhållningsordning som varje kommun måste ha.  

Deponering Bortskaffande av avfall som innebär att avfall lägg på deponi (upplagsplats för avfall).

Grovavfall Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så skrymmande att det inte får plats i ordinarie 
avfallsbehållare, eller är så tungt, eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att lägga 
det i behållaren. Det är t.ex. trasiga möbler, leksaker, cyklar och barnvagnar. Som grovavfall räknas inte 
fast monterad inredning eller avfall som uppstår vid ny- och ombyggnad av bostad. Sådant avfall räknas 
i stället som bygg- och rivningsavfall. Trädgårdsavfall, elavfall, bildäck eller andra bildelar räknas inte 
heller som grovavfall och får inte blandas med grovavfall. 

Hushållsavfall ”Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 
verksamhet” (Miljöbalken 15 kap. 2 §). 

Till gruppen räknas avfall från olika slag av mänsklig livsföring, t.ex. pappersavfall från tidningar och 
tidskrifter, sopor, köksavfall och mindre skrymmande trädgårdsavfall, skrymmande avfall (grovavfall) 
som utrangerade möbler etc. samt grövre trädgårdsavfall latrin. Lokaler eller anläggningar vid vilka 
avfall jämförliga med hushållsavfall uppkommer kan vara t.ex. kontor, personalmatsalar, skolor 
samlingslokaler, sjukhus och andra vårdinrättningar, affärsrörelser, restauranger, järnvägsstationer, 
fritidsanläggningar.

Kärl- och säckavfall Det som vanligen kallas sopor och som läggs i kärl eller sopsäck. Det består huvudsakligen av köksavfall 
och städsopor. I Knivsta kommun ska kärl- och säckavfall delas upp i matavfall respektive sorterat 
brännbart avfall. Observera att farligt avfall och elavfall aldrig får blandas med kärl- och säckavfall. 
Förpackningar och returpapper som omfattas av producentansvar ska sorteras ut och lämnas i 
producenternas insamlingssystem. Trädgårdsavfall ska inte heller läggas i kärl- eller säckavfallet 
eftersom det finns bättre sätt att behandla sådant avfall på. 

Matavfall Avfall i form av matrester, skal, kaffesump, vissna blommor m.m. som kan komposteras eller behandlas 
biologiskt på annat sätt, t.ex. genom rötning. I Knivsta kan hushåll välja mellan att kompostera sitt 
matavfall på den egna fastigheten eller låta kommunen hämta det utsorterade matavfallet för biologisk 
behandling på annan plats. Matavfall kan även kallas komposterbart avfall eller bioavfall. Ordet 
matavfall används också ofta när det handlar om avfall från verksamheter som restauranger, storkök 
och butiker. Matavfall som uppkommer i livsmedelsindustrier, och som inte säljs direkt till konsument, 
har kommunen inget ansvar för att ta hand om.

Plockanalys En metod att undersöka sammansättningen av avfall, t.ex. hushållsavfall. Stickprov från hushållsavfall 
sorteras i olika fraktioner för att vägas. På detta sätt får man fram en procentuell viktfördelning. 
Plockanalyser används för att få kunskap om avfallets sammansättning och hur sammansättningen 
förändras med tiden.

Producentansvar Med producentansvar menas skyldighet för producent att se till att avfall samlas in, transporteras bort, 
återvinns, återanvänds eller bortskaffas (Miljöbalken 15 kap. 6 §).

Producentansvar finns för förpackningar, returpapper, elavfall, batterier, läkemedel, bilar och däck. Avfall 
som omfattas av producentansvar ska sorteras ut och lämnas i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandhåller. Avfallen omfattas inte av kommunens ansvar, med undantag för elavfall och batterier som 
utgörs av hushållsavfall och som inte lämnats direkt till producenternas insamlingssystem. Samarbete 
mellan kommuner och producenter om insamling förekommer bl.a. för elavfall och batterier.
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Renhållningsordning Kommunens avfallsföreskrifter och avfallsplan utgör tillsammans kommunens renhållningsordning. Den 
ska fastställas av kommunfullmäktige för att gälla.

Sorterat brännbart 
avfall

Avser avfall som samlas in i avfallsbehållare vid den vanliga sophämtningen i kommunen. Det är det 
hushållsavfall som blir över sedan allt annat avfall (farligt avfall, grovavfall, matavfall och ej brännbart 
avfall samt förpackningar och returpapper) har sorterats ut. Avfallet behandlas genom förbränning.

Trädgårdsavfall Som trädgårdsavfall räknas komposterbart och flisbart växtavfall som uppkommer vid normal 
trädgårdsskötsel i småhus, däremot inte fällda träd eller avfall som uppstår vid större anläggningsarbete 
i en trädgård.

Återanvändning En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla 
samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återbruk Se återanvändning.

Återvinning Med återvinning avses bl.a. materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och rötning.

Återvinningscentral 
(ÅVC)

En bemannad central där hushåll kan lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall och annat 
återvinningsbart avfall. Företag kan lämna motsvarande avfall mot avgift. Avfallslämnaren sorterar 
själv avfallet i olika behållare. Kärl- och säckavfall får inte lämnas på en ÅVC. Särskilda öppettider 
gäller. 

Återvinningsstation 
(ÅVS)

En obemannad station för returpapper och förpackningar, anordnad av producenterna. Avfallet sorteras i 
olika behållare av den som lämnar det.
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