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SKRIVELSE: Hemställan angående karantänsregler för anställda inom kommunal 
renhållning 
____________________________________________________________ 
 
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges 
medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på 
samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi 
verkar för att förebygga att avfall uppstår, att mer återanvänds och att det avfall som uppstår 
återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunerna och deras bolag är ambassadör, katalysator 
och garant för denna omställning. 
 
Avfall Sverige bildades redan 1947 och har omkring 400 medlemmar. Avfall Sveriges medlemmar är 
kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och 
återvinning. Deras kunder utgör Sveriges invånare och en stor del av näringslivet. Genom 
medlemmarna representerar Avfall Sverige Sveriges befolkning. I Avfall Sverige ingår, som 
associerade medlemmar, cirka 150 tillverkare, konsulter och entreprenörer aktiva inom 
avfallshantering.  
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1. Sammanfattning 

• Precis som Svenskt Vatten och Energiföretagen anser Avfall Sverige att möjlighet till undantag 
från hushållskarantän för personal inom kommunal renhållning behöver fastställas samt 
möjligheten till ordnad testkapacitet med PCR-test.  

 

2. Bakgrund 

Avfall Sverige ansluter sig till vad vår systerorganisation Svenskt Vatten har anfört i en hemställan 
daterad den 19 januari 2022 angående behovet av undantag från regler om hushållskarantän. Avfall 
Sverige ansluter sig även till vad Energiföretagen anför i en motsvarande hemställan från den 13 
januari 2022.  
 

3. Kommunal renhållning - bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i oktober 2020 tagit fram en förenklad och 
tydligare definition av samhällsviktig verksamhet: 
	
"Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller 
eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, 
värden eller säkerhet." 
 
MSB uppmanar aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet att se över sin personalförsörjning 
och försörjning av kritisk materiel1.  
 
Den 2o mars 202o beslutade regeringen att kommunalteknisk försörjning (innefattar renhållning 
enligt förordningsmotiv till förordningen) utgör samhällsviktig verksamhet. 

Kommunerna har ett ansvar och en skyldighet att säkerställa att kommunalt avfall och avfall under 
kommunalt ansvar borttransporteras till skydd för människors hälsa och miljön (jfr. 15 kap. 20 a § 
miljöbalken). Kommunen har också ett ansvar för att sådant avfall behandlas (jfr. 15 kap. 20 § 
miljöbalken). Den kommunala avfallshanteringen består därför både av transportinfrastruktur i form 
av fordon och andra anordningar för insamling av avfall samt fast infrastruktur för insamling i form 
av bla. återvinningscentraler för bla. grovavfall och farligt avfall. Utöver detta finns samhällsviktiga 
behandlingsanläggningar för energiåtervinning av avfall där värme och el produceras samt bla. 
rötnings- och komposteringsanläggningar där biologiskt avfall behandlas och där biogas och 
biogödsel produceras.  

 
 

 
1 Dagens Nyheter, <https://www.dn.se/nyheter/sverige/antalet-coronafall-i-sverige-kan-ha-natt-toppen-kommer-snart-
att-klinga-av/>, Besökt 2020-03-06.  
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4. Särskilt om kontinuitetshantering och behovet av personalförsörjning 

Kommunens lagstadgade ansvar att borttransportera och behandla kommunalt avfall inklusive avfall 
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken upphör förstås inte till följd av 
pandemin. 

Hela den kommunala infrastrukturen för insamling och behandling av avfall är beroende av en 
kontinuerlig personalförsörjning och det är en verksamhet som behöver fungera utan avbrott. Det är 
av yttersta vikt att denna hantering fungerar och kan verkställas även under pågående pandemi.  

Kommunerna arbetar generellt med utgångspunkt i kontinuitetshantering för att säkerställa en 
fungerande avfallshantering även under den pågående pandemin.  

Bemanningsläget för verkställande av kommunens ovan nämnda lagstadgade ansvar för avfall under 
kommunalt ansvar är eller kan lätt bli ansträngt under pandemin runt om i kommunerna.  

Precis som Svenskt Vatten anser Avfall Sverige att möjlighet till undantag från hushållskarantän för 
personal inom kommunal renhållning behöver fastställas samt möjligheten till ordnad testkapacitet 
med PCR-test. Avfall Sverige anser att undantag behöver beslutas på nationell nivå eftersom 
kommunal avfallshantering är en verksamhet som bedrivs på likartat sätt i alla kommuner och 
utifrån samma behov av en kontinuerligt fungerande personalförsörjning för att kunna verkställa det 
ansvar för avfallshanteringen som staten har ålagt kommunerna.  
 

Avfall Sverige står till förfogande för ytterligare underlag och frågor i ärendet.  

 
 
För fortsatta kontakter i dessa frågor hänvisar vi till vår chefsjurist, 
sven.lundgren@avfallsverige.se, telefon 040-35 66 00.    
 
Med vänlig hälsning, 
Avfall Sverige 

 
 

 
 

Tony Clark 
Vd 


