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ANSVARSFÖRDELNING (Observera att kommunens organisa tion varierar från kommun till kommun) 
 
Vem  Ansvarar för Detaljer Viktiga regler m.m. 

(till de viktigaste lagarna 
finns ofta förordningar med 
kompletterande regler) 

Avfallslämnare, alla 
(enskilda personer, hushåll, 
verksamhetsutövare) 

Allmän skyldighet att följa lagar och bestämmelser 
Sortera avfall 
Avlämna avfall på anvisad plats 

Alla har skyldighet 
att hantera avfall 
på rätt sätt 

Miljöbalken  
Avfallsföreskrifter 
Information från fastighetsägare, 
kommunen och producenterna 

Fastighetsägare, alla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmän skyldighet att följa lagar och bestämmelser 
 
Anordna hämtställe för fastighetens avfall 
 
Sköta hämtningsväg, utrymmen, installationer och 
egen utrustning  
Beställa hämtning av hushållsavfall från nya 
avfallsutrymmen, vid extra tjänster och liknande  
Ge hämtningspersonalen tillträde 
Rengöra kärl 
Informera boende och andra hyresgäster 
Meddela ägarbyte och ändring av hantering 
Ansöka om undantag från avfallsföreskrifterna  
Meddela utebliven hämtning m.m. 
Betala avfallsavgift 
 
Beställa hämtning av returpapper och 
förpackningar (frivilligt) 
 
Beställa hämtning av annat avfall än hushållsavfall 
(i den mån det förekommer) 

 
 
På egen fastighet 

 
-"- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Av valfri 
entreprenör 
 
Av valfri 
entreprenör 

Miljöbalken 
Plan- och bygglagen  
Avfallsföreskrifter 
Information från kommunen och 
producenterna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avfallstaxa 
 
Förordningar om producentansvar 
för returpapper och förpackningar 
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Vem  Ansvarar för Detaljer Viktiga regler m.m. 
(till de viktigaste lagarna 
finns ofta förordningar med 
kompletterande regler) 

Byggherrar Ansvarar för att kraven i bygglagstiftningen 
uppfylls vid nyproduktion  

 Plan- och bygglagen  
Byggnadsverkslagen  
Boverkets Byggregler 

Kommunen (som 
utförare)/entreprenörer för 
hushållsavfall anlitade av 
kommunen 

Allmän skyldighet att följa lagar, bestämmelser 
och avtal 
 
Hämta hushållsavfall på plats som fastighetsägare 
eller kommunen bestämt 
 
Tillhandahålla behållare 
 
Rapportera avvikelser och brister i hämtningen 
 
Rapportera brister i hämtningsväg, utrymme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till  
fastighetsägaren 

Miljöbalken  
Arbetsmiljölagen  
Entreprenadavtal 
Avfallsföreskrifter  
 
 
 
 

 

Entreprenörer, andra än de 
som är redovisade ovan 

Allmän skyldighet att följa lagar, bestämmelser 
och avtal 
 
Hämta annat avfall än hushållsavfall på plats som 
fastighetsägaren bestämt 
 
Rapportera avvikelser och brister i hämtningen 
 
 

 
 
 
 
 
 
Till 
fastighetsägaren 

Miljöbalken  
Arbetsmiljölagen  
 
Avtal med fastighetsägare 
 

Kommunen 
Kommunfullmäktige 
 

Besluta om avfallsföreskrifter, avfallsplan och 
avfallstaxa 

 Miljöbalken  
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Vem  Ansvarar för Detaljer Viktiga regler m.m. 
(till de viktigaste lagarna 
finns ofta förordningar med 
kompletterande regler) 

Kommunen 
Samhällsplaneringsnämnd 

Exploateringsöverenskommelser med byggherrar 
vid nybyggnad 

Kan beröra 
möjligheten att 
etablera 
hämtställen 

Plan- och bygglagen 
Översiktsplan  
Detaljplaner  
Exploateringsavtal  

Kommunen 
Samhällsplaneringsnämnd  

Allmän skyldighet att följa lagar, bestämmelser 
och avtal 
 
Ansvara för att allt hushållsavfall samlas in och 
omhändertas (= skyldighet att hämta allt 
hushållsavfall) 
 
Informera hushåll, fastighetsägare och 
verksamheter  
 
Fakturera avfallsavgifter  
 
Handla upp insamling och behandling av avfall 

 Miljöbalken  
Arbetsmiljölagen  
Entreprenadavtal 
Avfallsföreskrifter  
 
 
 
 
 
 
Avfallstaxa  
 
 
 
Lagen om offentlig upphandling 

Kommunen 
Bygg-, miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Tillsyn över all avfallshantering i kommunen 
 
Meddela förelägganden eller förbud för viss 
verksamhet 
 
Besluta om undantag från avfallsföreskrifterna  
 
Godkänna och utöva tillsyn över livsmedelslokaler 

 Miljöbalken  
Avfallsföreskrifter 
 
 
 
 
 
Livsmedelslagen  
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Vem  Ansvarar för Detaljer Viktiga regler m.m. 
(till de viktigaste lagarna 
finns ofta förordningar med 
kompletterande regler) 

Kommunen  
Bygg-, miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Handlägga bygglov och bygganmälan för 
avfallsutrymmen m.m. 
Utöva tillsyn över byggnadsverksamheten   

 Plan- och bygglagen 
Byggnadsverkslagen  

Kommunen  
Kommunstyrelsen 
(planeringsansvarig nämnd) 

Ansvara för övergripande planering och 
detaljplaner 

Kan beröra 
möjligheten att 
etablera 
hämtställen 

Plan- och bygglagen 
Översiktsplan  
Detaljplaner  
Avfallsplan  

Kommunen 
Kommunstyrelsen  
(fastighetsägare)  

Samma som övriga fastighetsägare   

Producenterna Insamling och återvinning av returpapper och 
förpackningar och annat som omfattas av 
producentansvar 

Anordnar åter- 
vinningsstationer 
och andra 
mottagningsplatser 

Förordningar om producentansvar 
för returpapper och förpackningar 
m.fl. förordningar  

Länsstyrelsen  Tillsyn över all avfallshantering i länet  Miljöbalken  
Naturvårdsverket  Central myndighet för bl.a. avfall Utfärdar 

föreskrifter och 
allmänna råd 

Miljöbalken  
Föreskrifter  
Allmänna råd 

Arbetsmiljöverket  Central myndighet för arbetsmiljö Utövar tillsyn  
Utfärdar 
föreskrifter och 
allmänna råd 

Arbetsmiljölagen  
Föreskrifter om arbetsmiljö 

Boverket  Central myndighet för samhällsplanering, stads- 
och bebyggelseutveckling, byggande och 
förvaltning samt bostadsfrågor  

Utfärdar 
föreskrifter, 
allmänna råd och 
byggregler 

Plan- och bygglagen  
Byggnadsverkslagen  
Boverkets byggregler  

 


