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Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd 
om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens 
sammanställning;

beslutade den 17 maj 2006.

Med stöd av 10 § andra stycket och 11 a § tredje stycket avfallsförordningen 
(2001:1063) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Defi nitioner

1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse 
som i 15 kap. miljöbalken, avfallsförordningen (2001:1063) och förordningen 
(1997:185) om producentansvar för förpackningar om inte annat anges 
nedan.

Grovavfall har i denna föreskrift samma betydelse som i Naturvårdsverkets 
föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall 
och organiskt avfall.

Beskrivning av nuläget

2 § Avfallsplanen skall innehålla en beskrivning av de förhållanden i kommu-
nen som påverkar avfallets mängd och sammansättning. Planen skall innehålla 
uppgifter om antal invånare, antal hushåll i kommunen fördelat på boendeform 
samt kommunens näringslivsstruktur.

3 § För hushållsavfall som kommunen ansvarar för skall planen innehålla 
uppgifter om
1. var avfallet uppkommer,
2. insamlingssystem,
3. insamlade avfallsmängder och
4. hur detta avfall återvinns eller bortskaffas.

4 § För avfall som kommunen inte ansvarar för skall planen innehålla översikt-
liga uppgifter om uppkomna mängder avfall och om hur detta avfall återvinns 
eller bortskaffas. 

5 § Planen skall innehålla uppgifter om anläggningar för återvinning och bort-
skaffande av avfall som fi nns i kommunen. Detta gäller dock endast sådana 
anläggningar som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. För varje anläggning 
skall anges
1. var i kommunen anläggningen är belägen,                             
2. sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI-kod),
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3. typ/typer av avfall som hanteras,
4. metoder för återvinning eller bortskaffande,
5. kapacitet (ton/år), 
6. totalt mottagna mängder avfall (ton/år) och
7. tillåten avfallsmängd enligt tillstånd (ton/år).

Nedlagda deponier

6 § Planen skall innehålla uppgifter om deponier som inte längre tillförs avfall 
eller som inte längre används för detta ändamål. För varje sådan deponi skall 
en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön 
redovisas. För de deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare skall 
planen även innehålla uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder för att 
förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Mål, åtgärder och uppföljning

7 § För avfall som kommunen ansvarar för skall planen innehålla mål för insam-
ling och behandling av avfallet samt mål för hur avfallets mängd och farlighet 
kan minskas. Planen skall även innehålla lokala mål som utgår från nationella 
miljökvalitetsmål och regionala mål som berör avfallsområdet. Planen skall 
vidare innehålla en beskrivning av hur de lokala målen kan bidra till att de 
nationella miljökvalitetsmålen respektive de regionala målen nås.

8 § För avfall som kommunen inte ansvarar för skall planen innehålla lokala 
mål som utgår från de nationella miljökvalitetsmål som berör avfallsområdet.

9 § Planen skall beskriva de åtgärder som kommunen planerar att vidta för att 
uppnå de uppsatta målen enligt 7–8 §§.

10 § Planen skall beskriva hur målen kommer att följas upp. Planen skall också 
beskriva hur mål och åtgärder i den föregående avfallsplanen följts upp.

Samråd och miljöbedömning

11 § Planen skall innehålla en beskrivning av hur det samråd angående för-
slag till renhållningsordning som krävs enligt 15 kap. 13 § miljöbalken har 
genomförts.

12 § Planen skall innehålla en beskrivning av hur den miljöbedömning av planer 
och program som krävs enligt 6 kap. 11–18 §§ miljöbalken har genomförts. 

Lämnande av uppgifter till länsstyrelsen

13 § Planen skall innehålla ett underlag till länsstyrelsens sammanställning av 
de kommunala avfallsplanerna. Sammanställningen skall innehålla de uppgifter 
som anges i bilaga 1. 
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Länsstyrelsens sammanställning 

14 § Sammanställningen skall, utöver vad som krävs enligt 11 a § avfalls-
förordningen (2001:1063) innehålla de uppgifter kommunen redovisat enligt 
bilaga 1. 

Förpackningsavfall och returpapper

15 § Planen skall enligt 10 b § i förordningen (1997:185) om producentansvar 
för förpackningar innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningar och platser 
för insamling av förpackningsavfall. Planen skall enligt 10 b § även innehålla 
uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åt-
gärder för att främja återanvändning av förpackningar. Motsvarande uppgifter 
skall även redovisas för returpapper. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2006. Genom föreskrifterna upp-
hävs Naturvårdsverkets kungörelse (1991:3) med föreskrifter om innehållet i 
kommunal avfallsplan.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND
    Fredrik Viklund
    Enheten för produkter och avfall
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       Bilaga 1

Uppgifter som ska lämnas till länsstyrelsens 
sammanställning

1. Administrativa uppgifter

Kommun:
År:
Datum när planen antogs:
Ansvarig nämnd: 
Övriga medverkande nämnder:

2. Kommunens befolkning och struktur (2 §)

Befolkning, totalt:
Datum:
Antal hushåll  i småhus:
         i fl erbostadshus:
         i fritidshus:

3. Avfall som kommunen ansvarar för (3 §)

Totalt insamlad mängd avfall:
Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling:
Insamlad mängd farligt avfall:

4. Avfall som omfattas av producentansvar (4 §)

Insamlade mängder avfall:

5. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall (5 §)

Anläggningens namn:
SNI-kod:
Metoder som används för återvinning eller bortskaffande:
Typ av avfall som tas emot:
Totalt mottagen avfallsmängd:
Anläggningens kapacitet:
Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd:

6. Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och 
regionala mål

Lokala mål för avfall som kommunen ansvarar för (7 §):
Lokala mål för avfall som kommunen inte ansvarar för (8 §):
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Allmänna råd 

beslutade den 22 juni 2006.

Allmänt om avfallsplaner

Till 15 kap. 11 § miljöbalken

Kommunen bör beakta möjligheten att utarbeta avfallsplanen gemensamt med 
andra kommuner. Ett sådant samarbete bör utnyttja de möjligheter som fi nns till 
regional sammanställning, utöver redovisningen av de enskilda kommunernas 
uppgifter.

Arbetet med avfallsplanen bör organiseras på ett sätt som underlättar integra-
tion med övrig verksamhet i kommunen. Planen bör vara utformad så att dess 
innehåll kontinuerligt kan uppdateras, följas upp och kommuniceras.

Till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) om innehållet i 
en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning 

Till 3 §

Hushållsavfall bör redovisas i nedanstående grupper. För varje grupp bör in-
samlad mängd anges och hur avfallet återvinns eller bortskaffas.
1. Kärl- och säckavfall
2. Grovavfall
3. Matavfall
4. Latrinavfall
5. Slam
6. Farligt avfall
7. Småbatterier

Till 4 §

Avfall som omfattas av producentansvar bör redovisas i följande grupper.
1. Tidningspapper
2. Wellpapp- och kartongförpackningar
3. Plastförpackningar
4. Träförpackningar
5. Metallförpackningar
6. Glasförpackningar
7. Däck
8. Blybatterier tyngre än 3 kg
9. Bilar
10. Elektriska och elektroniska produkter

Det avfall som kommunen inte ansvarar för skall redovisas översiktligt. Det 
innebär att ett urval kan göras av vilka uppgifter som redovisas. Urvalet kan till 
exempel göras med hänsyn till vilka uppgifter som är tillgängliga, vilka avfalls-
strömmar som antas ha stor betydelse för hälsa, säkerhet och miljö, aktuella 
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miljömål samt frågor av lokal betydelse. Om ett sådant urval är gjort bör av-
fallsplanen redogöra för dess grunder och hur det kan påverka redovisningen. 
Uppgifter om mängder för de avfallsslag som omfattas av nationella miljökva-
litetsmål bör prioriteras. 

Till viss del bör uppgifterna kunna hämtas från befi ntliga och kommande natio-
nella system för insamling av avfallsdata. Även nyckeltal bör kunna användas 
för uppskattning av mängderna. 

Avfall som inte omfattas av producentansvar bör redovisas utifrån den bransch 
där avfallet uppstår enligt nedanstående indelning.
1. Jordbruk, jakt och skogsbruk
2. Fiske
3. Utvinning av mineral
4. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvaruframställning
5. Textil- och beklädnadsvarutillverkning och textilvaror + tillverkning 

av läder och lädervaror
6. Trävarutillverkning
7. Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning; förlagsverksamhet och 

grafi sk produktion.
8. Tillverkning av stenkolsprodukter, raffi nerade petroleumprodukter och 

kärnbränsle
9. Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter + tillverkning av 

gummi- och plastvaror
10. Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
11. Metallframställning och metallvarutillverkning
12. Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning + till-

verkning av el- och optikprodukter + tillverkning av transportmedel
13. Övrig tillverkning
14. El-, gas-, ång-, hetvatten- och vattenförsörjning
15. Byggverksamhet
16. Tjänster
17. Återvinning
18. Partihandel med avfallsprodukter och skrot
19. Avloppsrening, avfallshantering, renhållning och liknande

Till 6 § 

För varje deponi bör det åtminstone fi nnas uppgifter om namn och plats. Även 
uppgifter om det avfall som har deponerats bör redovisas om de är tillgäng-
liga.

Bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljö bör ge-
nomföras som en orienterande studie enligt Naturvårdsverkets rapport 4918, 
Metodik för inventering av förorenade områden.
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Till 7 § 

Målen bör ange den övergripande inriktningen på avfallsarbetet i kommunen. 
De övergripande målen bör brytas ned i konkreta mål som är både mätbara 
och tidsatta. 

Hanteringen av farligt avfall bör ges hög prioritet när målen formuleras.
Målen bör ta till vara inte bara miljö- och renhållningsperspektiv utan även 
konsumentperspektiv, som till exempel brukarnas upplevelse.

Mål för insamlingssystem bör omfatta systemets utformning med hänsyn till 
olika typer av bostadsområden, estetiska kvaliteter, säkerhetskrav samt möjlig-
heter att motverka nedskräpning. Målen bör också ange den servicegrad som 
kommunen planerar vid insamling av grovavfall och farligt avfall.

Planen bör innehålla en beskrivning av hur tillsyn enligt kommunens tillsynsplan 
kommer att bedrivas i syfte att bidra till att de beskrivna målen nås.

Till 8 §

Målen bör ange den övergripande inriktning som bör gälla vid hantering av 
sådant avfall som kommunen inte har ansvar för. Exempel på övergripande mål 
kan vara lämplig hantering och behandling för olika typer av avfall. Hanteringen 
av farligt avfall bör ges hög prioritet.

Planen bör innehålla en beskrivning av hur tillsyn enligt kommunens tillsynsplan 
kommer att bedrivas i syfte att bidra till att de beskrivna målen nås.

Till 9 §

I planen bör anges vem som är ansvarig för att genomföra de olika åtgärderna 
och när åtgärderna planeras att genomföras.

Till 15 §

Planen bör innehålla en beskrivning om hur tillsynen över producenterna av 
förpackningar och returpapper kommer att bedrivas enligt kommunens till-
synsplan.

Planen bör innehålla uppgifter om hur kommunen kommer att informera hus-
hållen om hantering av förpackningsavfall och returpapper. 

Dessa allmänna råd börjar gälla den 1 augusti 2006.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND
    Fredrik Viklund
    (Enheten för produkter och avfall)


