
Kommunalt ansvar för slam och 

latrin samt fettavskiljarslam



Kommunalt avfall (15 kap. 3 § miljöbalken)
Med kommunalt avfall avses avfall från hushåll och sådant 
avfall från andra källor som till sin art och sammansättning 
liknar avfall från hushåll, 

dock inte:
1. avfall från tillverkning
2. avfall från jord- och skogsbruk
3. avfall från fiske
4. avfall från septiktankar, avloppsnät och 

avloppsrening
5. bygg- och rivningsavfall
6. uttjänta bilar



EUs avfallsdirektiv och statistiska ändamål 

§ EU: 
-Definierar kommunalt avfall

§ Medlemsstaterna: 
- Avgör vem som ansvarar för olika avfallsflöden

§ Kommunalt avfall i avfallskategorier i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614)
-15 01 (förpackningar)
-20 (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall med 
undantag för 20 02 02 (jord och sten), 20 03 04 (slam från septiktankar), 20 03 
06 (slam från rengöring av avlopp)



Avfall under kommunalt ansvar (15 kap. 20 § MB)

Varje kommun ansvarar för att följande avfall inom kommunen behandlas:
1. kommunalt avfall,
2. avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avlopps-

anläggningar, som är dimensionerade för högst 25 pe, om 
anläggningen endast används för

a) hushållsspillvatten, eller
b) spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten,

3. latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar, och
4. bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet. 



Kommunalt ansvar - 15 kap. 20 a § miljöbalken

Kommunen ska transportera bort det avfall som avses i 20 § från 
den fastighet där avfallet finns, om
1. borttransport behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa 

och miljön som enskilda intressen, eller
2. fastighetsinnehavaren begär att kommunen ska transportera bort avfallet 

och det inte är oskäligt med hänsyn till omständigheterna.



Vilket avfall ingår?

§ Avloppsfraktioner = avloppsslam, toalettvatten, 
urin, fekalier och innehåll i slutna tankar

§ Filtermaterial = filtermaterial från fosforfällor

§ Latrin från torrtoaletter (=ingen 
vattenspolning) och jämförliga lösningar (t.ex. 
torrtoalett som spolar urin med liten mängd 
vatten). Ingen storleksbegränsning.



Från Naturvårdsverkets vägledning 

Ansvaret omfattar endast avfall med 
kortare utbytestid, som 
avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar och filtermaterial 
från till exempel fosforfällor. Det 
omfattar också källsorterade 
avloppsfraktioner från enskilda 
avloppsanläggningar.

https://www.naturvardsverket.
se/vagledning-och-
stod/avfall/kommunalt-avfall/

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/kommunalt-avfall/


Från Naturvårdsverkets vägledning 

§ Vägledande för bedömningen av det avfall som uppstår 
- från en anläggning som endast används för 
hushållsspillvatten eller spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten från flera 
olika fastigheter - bör även fortsättningsvis vara om 
anläggningen är stor, tekniskt komplex eller på annat 
sätt skiljer sig från en anläggning avsedd för enstaka 
hushåll. 

§ Skiljer sig anläggningen i dessa avseenden bör det 
producerade avfallet betecknas som ett 
verksamhetsavfall.



Avfall under kommunalt ansvar - 15 kap. 22 § MB

Regeringen får ge kommunen ansvar  för annat avfall. Har  gjort det 
genom 4 kap. 8 § avfallsförordningen: 

Kommunen ansvarar för borttransport  av avfall från fartyg i hamn
- Oljeavfall
- Toalettavfall
- Fast avfall
- Andra  rester  av skadliga ämnen förbjudna att släppa ut enligt 

lag om åtgärder mot förorening från fartyg (ej visst barlast-
/tankspolvatten)

Se 
https://www.trans
portstyrelsen.se/sv
/sjofart/Miljo-och-
halsa/Avfallshante
ring/

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Miljo-och-halsa/Avfallshantering/


Spillfett och slam från fettavskiljare

§ Fettdomen (Mc Donalds) gäller inte längre.
§ Avgörande för bedömningen är var fettet uppkommer:

Kommunalt avfall
ü beredning/tillagning av livsmedel för omedelbar 

konsumtion (kod som inleds med 20)
ü Diskning efter måltid för omedelbar konsumtion 

(kod som inleds med 20)
EJ kommunalt avfall
ü ren tillverkning av exempelvis livsmedel (kod som inleds 

med 02) 
§ Spillfett och slam från fettavskiljare som uppstått 

vid restauranger, centralkök och liknande är alltså 
kommunalt avfall

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA

https://sv.wikipedia.org/wiki/Frit%C3%B6s
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Kommunen bestämmer själv organisationen 
för att uppfylla sitt ansvar
Reglementen, förbundsordningar, bolagsordningar och ägardirektiv i enlighet med 
kommunallag och aktiebolagslag etc. 

Skyldighet enligt 
15 kap. 20 och 22 
§§ MB
- Avfall under 
kommunalt 
ansvar (AKA)

Skyldighet enligt 
vattentjänstlagen
- spillvatten från 
samlad bebyggelse, 
VA-huvudman

Skyldighet enligt 
gaturenhållnings-
lagen: städning 
allmän plats, vägar 
(utom 
Trafikverkets), 
allemansrättsligt 
område om ingen 
annan ansvarig 
finns

Skyldighet enligt 
lag om 
förorening 
från fartyg: 
mottagnings-
anordning

• Avfallstaxa 27:4-5 
MB

• Avtal (för frivilligt 
mottagande)

• VA-taxa, 30-34 §§
• Avtal (för frivilligt 

mottagande)

• Skattemedel

• Generell 
hamnavgift (får inte 
ta särskild avgift för 
avfall)

• Skattemedel

Tillsynsnämnd enligt miljöbalken



Ta helhetsgreppet i avfallsplanen

§ 15 kap. 41 § MB, Naturvårdsverkets föreskrifter och 
vägledning

§ Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom 
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet.

§ Antas av kommunfullmäktige
§ Bör beskriva ansvarsfördelning inom kommunen

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/kommunal-avfallsplanering/

