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Kommunal grundsyn på avfallsfrågorna 
 
Svenska Kommunförbundets styrelse har vid flera tillfällen de senaste åren behandlat frågor 
med anknytning till avfall. Under hösten 1991 framfördes önskemål om att förbundskansliet 
skulle utarbeta ett förslag till ansvarsfördelning på avfallsområdet. Styrelsen har nu ställt sig 
bakom den grundsyn som redovisas i bifogade promemoria "Kommunal grundsyn på 
avfallsfrågorna". 
 
Förbundets inställning utgår från att avfallet är ett svårbemästrat miljö- och 
hälsoskyddsproblem. Grundsynen baseras på en långsiktigt hållbar strategi. Hörnstenar i 
strategin är kretsloppstänkande, producentansvar och ren, resurssnål teknik. Producenten 
bör ha ett såväl fysiskt som ekonomiskt ansvar för hur produkter, t ex förpackningar, 
utformas och hur avfallet tas tillvara om en förebyggande strategi ska kunna förverkligas. 
Förbundets syn på ansvarsfrågan ligger i linje med en växande internationell uppfattning 
och vad som förväntas inom EG. 
 
Flera statliga utredningar är aktuella på avfallsområdet, t ex förpackningsutredningen, 
biobränsleutredningen och utredningen om miljöfarligt avfall. I utredningsdirektiven för två 
av dem ingår bl a att ta ställning till den framtida ansvarsfördelningen på avfallsområdet. 
Styrelsens ställningstagade för ett producentansvar underlättar förbundets agerande i dessa 
utredningar. 
 
Förbundets grundsyn ska fördjupas och spridas för att kunna utgöra ett heltäckande 
underlag för förbundets agerande i avfallsfrågor framöver. Principen om ett 
producentansvar har lagts fast, men konsekvenserna för kommunerna, bl a praktiskt och 
ekonomiskt, måste utredas närmare. 
 
Under utarbetandet av promemorian "Kommunal grundsyn på avfallsfrågorna" har 
synpunkter inhämtats från Svenska 
Renhållningsverks-Föreningen, professor Nils Tiberg (Luleå Tekniska Högskola), Miljö- och 
hälsoskyddstjänstemannaförbundet och Värmeverksföreningen. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Jonas Norrman, tfn 08 - 772 42 39 eller 
Eiler Engberg, tfn 08 - 772 45 20. 
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