
J ordbruksutskottets betänkande 

1978179:35 

med anledning av propositionen 1978/79:205 med förslag till 
renhållningslag, m. m. jämte motioner 

Propositionen 

I propositionen I 978/79:205 har regeringen (jordbruksdepartementet) 

föreslagit riksdagen att antaga förslag till 
I. renhållningslag, 
2. lag om iindring i miljöskyddslagen ( 1969:387). 
3. lag om lindring i hiilsovårdsstadgan (I 958:663). 

Propositionens h111·11dsak/iga inne/ull/ 

I propositionen föreslås iindringar i renhållningslagstiftningen som ger 

kommunerna stor frihet att utforma renhållningsverksamheten inom kom
munerna efter lokala förhållanden. Förslaget öppnar samtidigt möjlighet för 
kommunmedlemmarna all i större utstrlickning lin f. n. påverka utformning
en av renhållningen. 

Bestämmelserna om renhållning, som f. n. Hr uppdelade på nera författ
ningar, förs samman i en lag, renhållningslagen. 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse. 
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Fiir~:lag till 

i~c11 hi1llningslag 

H ;1riguH 1111 fiirc-,k ri "' fiiljand..:. 

lnledanck lws1ämmdsl·r 

2 

J ~ i··.kd fi11sh:'iJl:,;1vfall avs..:~ i lkilrta Jag ;t\'f;tiJ o;.:!1 l1re11Jighct Sllffi Ji;irrör 
l',-;111 l11h!i:tll 11-.:h d~i1w11:d j:imfi)rligt a\'Ltll. 

"-L·d har:t..,·i11g ;i\-..::•. i bge·1111pp-.;1mling. f1:irv;1ring. hlJrtforsling lJCh sl11t
I iF: 1·•n·, h:in• ler! ;1ga 11\k. 

1 s - ~ l :1ii,·cr fiir,'-.kriftc~rna i dcnn:1 lag fir11h fiireskrirtcr om avfallshante-
ring i i'iirf';it111i11gar om miljii,kydd 11c:IJ om hiilsp- 1.h.:h miljiifarliga varor 
Sdllrl i ;in,lra f1))'f:1tt11ing:1r. 

l '1a1~ hinder ;1v dcnn;! lag kan n'gcringcn eller en myndighct. som rege
rini::t·n hcstiimmer. hcträffandc forwarsnuktcn meddela s~irskilda före
sk :·it kr i fr{i!Jnr sorn avses i lagen. 

Allmi~n aldsamhctsrl'gel 

3 ~ .\\'foll 'kall han kras pa ,;1dant s:itt att det intc uppknmmcr oWgenhet 
fr;;n hiilso· och 111iljiiv{1rdssynpunkt. t:1rymmcn. heh:'1ll;1rc lich andra 
an1>rd11ingar fi'1r h:i11ll:rilli,!Cll skall vara ~it beskaffadc lH.:h skall skötas pf1 
sad;111! <itt all 11liige·nhe·t inte· 11ppst;'1r. 

l·:.:gcrin~(<:n mcddl'iar n:irnwre fiireskrif!cr 11111 avfallshanteringcn. Rcge
ringe·n r:-1r övl·rl;'1ta ;11 en myndighet eller i1t k11111munerna att mcddcla säda
na l'i\re'>kri fl cr. 

Borl f<'rsling 

~ ~· Varj1: k\lrmnun skall svara fiir att hush:'dlsavfall innm kommunen 
f•.1r"l:1s r_ill hehandlingsanfag)!ning i dcn 11\'.tr~ickning som behövs för att till
t!•'d•isc •;1v:il ;dlmiinna hills11- 11..:h miljiivardskrav som enskilda intressen. 

;-;;;r kc111rn1111c11 pl:111J:i~'.l!l'I' och beslular hur skyldighctt'n enligt första 
sly,J.<?I skaJJ ftr!lgi'>r:1s. skall h:insyn tas tiJJ fostighctsinnchavarnas mö_iJig
h..:(('r :il! sjiilv;1 t;1 hand 0111 avf:t!kt p;'i cl! l'r:'1n h:ilso- och miljöv{1rdssyn
p11rih1 g1)d1:1ghart s:il!. r;.\l111m1111c11 sk<d! \ idare beakta all bortforslingen 
;1np:1ss:1' till hl'illlvet fiir ulika slaf! av i1chy!,!gclse. 

~ :~ J<.1111n11111en iir skyldig at! tillse ::it behandlingsanliiggning fiir hus
bal''"' f:,ll f'ran ku1111111111cn finns all tillµ;1. 

(1 ~ Regerino:.:n fr1r förcskri\'a att annat avfall inom kommunen iin hus
ktllsa\'f:tll sk:dl forsl;.-. bort gcnllfll kommunens försorg. Regeringen fär 
i\, c·rl:tt;i ;1t en myndighet eller f1t kommunerna att meddl'ia s{1dana före
•J: ri fr n 

7 ~ ~;ir :ivfoll ,!.;:dl forslas h11rt gcnnm kom11111nens l'iirslirg. far avfallet 
inte· gr;iv;1, ned. k11111p11slcr;1-. cllcr pa annat s:itl slulligt omhiindcrtas av 
fas I igl!ct '>i 1111.:ha \':i ren. 
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Skall avfall for\las h,,n genom kommunens försorg för inte någon annan 
iin dcn surn konununcn anlitar för iindamäkt ta hefattning med hortfors
lingcn. 

8 ~ Ar tkt ;!\ siir~).;ild hetydelsc fr;in {1ten inningssynpunkt. rnr regtTing
cn forökriva att visst slag av avfall som skall forslas hort genom kommu
nens fiirsorg skal! l"örvaras skilt fr;1n annat avfall i avvaktan pi1 bortforsling 
t>ch niLJdl·la dl' bt?st;immelser som hchövs för ;indamftlet. Regeringen för 
ii\crl;"tta i1t cn myndighet eller al kommunerna alt meddela sädana före
~~rillcr. 

K1m111111nal rcnhällningsor<lning 

9 ~ Fiir varje kurnmun sk;tll finnas en renhiillningsordning s-:im upptar Je 
fi"1rcskrihcr Sl>rn ~kall giilla for bortftirsling m h11shi11lsavfall inom kommu
nen. I 1enhi11lningsorJningen skall anges frirn vilka omriiden. fastigheter el
ier uppsamlingssliilkn sll!n hurtrnrsling skall ske. vilka slag av hushMlsav
f"all 'i!llll skall forslas hllrt. hur nl"ta lxirtforsling skall ske och hur verksam
het1..·n i i\vrigl sk;iJI 1";1ra anordnad. 

I renhfill11ingsordni11gcn skall fi.ircskriva.1, under vilka forutsiittningar un
dantag bn n!cdgcs fr;111 renhi'dlningsorJningens förc'>kr ilh:1-. frägor om 
undanta!:( rriivas av h;ihova!·ds11iimnden. 

lO * Renh:dlningsurdni11gen skall antas av kommunfullmhktige. 

Il * Niir clt förslag till renhi·tllningsordning urpriittas. skall kommunen 
p:i liimpligt shtt ,,ch i si..;ilig ~imfattning samräda med de faslighetsinneha
vare och rnyndighdt'f som k;111 ha ett vibcntligt intrt~sse i saken. 

Innan förslaget till renh:.tllningsordning antas. skall det stiillas ut till 
granskning under minst fyra vecl-.or. 

12 * Kungörds..: 1H11 J"örslageh utstiillande skall utfärdas i ortstidning fö
re u1s1iillningstidens hörj<in. 

Av kungiirdst:n skall framgä förslagets huvudsakliga innebörd. var det 
finns at1 tillg:'1 och inom vilken tid lldl till vem erinringar mot förslaget skall 
frarnstiillas. 

13 § [ksliin1mclserna i I I lll:h 12 ** giillcr iiven i fniga om iindringar i en 
renh;\llning~1inl 11ing. 

Om ett förslag till iindring i renhf1llningsordningen berör endast ett mind
re antal fastighdsinnehavan? dler iindringcn annars iir av begränsad om
fattning. L'tr kommunen underl!\ta att stiilla ut ändringsförslaget. 

14 * K,inrn1uncn ;ir .skyldig att. utöver vad s1)m följer av rcnhi·11Jningsonl
ningen. forsla bort hushi1llsavfall. \lm fastighetsinnehavaren hegär det och 
del inte iir oskäligt med hiinsyn till omstiindigheterna. 

h·f1gor om sr1dan bortforsling rrövas av den kommunala nämnd som 
kommunfullmäktige hestiimmer. 

Avgifter 

15 * Kommunen far föreskriva att avgift skall t:rläggas för sådan hort
forsling och sf1dant ~hllligt nmhiimkrtagande av avfall som sker genom 

I* Riksdaf.(en 1978179. 16 samt. Nr 35 
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komm11nens försorg enligt d.::nna lag. ;\ vgiften skall enligt kommunens bc
stiimmandc crliig:gas till komm11ncn dler till den som 11tl"iir renh:·t11ningen. 

1(, * Avgiften sk;1ll vara ilrlig eller p!1 annat <iu p1:rilxlisk. Den skall he
st;immas till högst lkt belopp som behövs för att tiicka ni.idviindiga kapital
och driftskostnader fiir renhiillningL'n. Fr~ln dessa knstnader skall avriiknas 
ko'111<1lkrna fiir vad som kan beliipa pi"\ anviindning av anliig!,"'.ninµar l'll1:r 
utrustning för annat iindam~l iin renh[11Jning. 

Om kommunen uppdrar {it annan att utfiira r1:nhhllningen. far avl;tlct 
lllt'd lknne Eiggas till grund för heriikning av avgiften. l)Jll inte kostnaden 
diirige11\lm blir viist:ntligt högre iin om krnnmunen sjiilv utfiir rt:nh<'1llning
e11. 

17 * Avgiften skall utgr1 enligt taxa. Sllill antas av kl>lllrnunl"ullmiiktige. 
I taxan skall anges hur ;1vgilkn skall bt:sliirrnnas niir taxan saknar till

liimplig bt:sliimmt:lst: om avgift. Diirvid skall dt: grumkr som anges i lh ~ 
beaktas. 

Taxan skall innchidla föreskrifter om vt:m som iir avgiftsskyldig lll'h till 
vem avgif\en skall 1:rliiggas. 

Särskilda hestämmelser 

lR * Kommunen skall inom ornrf1dt:n med stadsplan fullgiira dt.>n skyldig
het sorn fört:skrivs i J * allmiinna ordningsstadgan ( 1956: hl7l alt hrilla ren 
gata. tt)rg. park och annan s[1dan allrniin plats samt allmiin viig. P{1 s{1dan 
allmiin plats och pä allmiin v;ig inom omrftdt:n med stadsplan skall kommu
nt:n även riija snö. skaffa undan snö pch is. sanda eller vidta annan <'1tgiird 
för att motverka halka. föra bort sand och annat som pMiirts till motver
kandc.: av halka \amt rensa och tina upp r~innstcnshrunn och lcdning som 
fiirbindt:r sadan brunn med allmiin avloppsledning. Inom omri'1dcn med 
hyggnadsplan skall kommunen fullgöra motsvarande skyldighet i frf1ga om 
allmiin vi'tg. Skyldighet att vidta fitgiird som sagts nu giiller dock inte i dt:n 
mf1n t1tgiirden skall vidtas av staten 'il)Jll vägh:illare. 

Niir särskilda skäl föreligger. får regeringen på framstiillning av kllmmu
nen medge undantag från första stycket. 

19 * Kommunen kan ;\Higga den Sl)lll äger en fastighet inom ett ,1mrt1de 
mcd faststiilld stadsplan eller som i stiillet för iigaren iir skattskyldig för 
fastigheten enligt kommunalskattclagcn t 1928: 370) att fullgöra skyldighet 
som anges i 18 * första stycket i fr:iga om giingbana t:ller annat utrymmt: 
utanför fastigheten som behövs for gangtrafiken. 

Har person som avses i första stycket inte tidigare haft s:1dan skyldighet, 
skall kommunens beslut understiillas liinsstyrdsen. 

20 * Har pf1 annan plats utomhus iin som avses i 18 * diir allmiinheten fär 
fritt färdas skräpats ned dkr annars osnyggats. Miggcr dt:t kommunen att 
··irerstiilla platsen i sadant skick som mcd hiinsyn till ortsförh[dlandena. 
platsens heliigcnhct och omstiindighetcrna i övrigt tillgndoser skl\liga an
spr{ik. 

lkstiimmclserna i första stycket skall inte tillämpas. om skyldigheten en
ligt lag eller annan fiirfattning elln siirskilda fiircskrifter skall fullgöras av 
annan. 
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Tillsyn 

21 * Tillsynl'n i\vcr efterlevnaden av Jenna lag och med stöd av lagen 
meddelade föreskrifter utii\·as inom kommunen av hiilsliviirdsniimndcn. 
om inte regeringen hestiimmcr annat. Uinsstyrclsen uti.ivar tillsynen inom 
liinct. 

22 * Fiir tillsynen har kommunal niimnd som hr tillsynsmyndighet ditt 
att fri tilltriide till hyggnadcr. lokaler och omr:1den. 

Det itliggcr polismyndighet att Himna det hitriidc som hehövs för tillsy
nen. 

23 * Kommunal niimnd som iir tillsynsmyndighet f<'ir meddela forcliig
gandcn eller fiirbud som uppenhart hehövs fiir att denna lag c.ler föreskrif
ter snm har meddelats med stiid av lagen skall efterlevas. 

I ett besl11t llm fi_ireliiggande eller förbud kan vite siittas ut. Fr!1gan om 
utdiimande av vitet prövas av Hinsstyrclsen. 

lakt1;1s inte ett föreliiggande. för niimndcn löta vidta atgiirdc:·n ptl den för
sumliges bekostnad. 

Ans,·ar och bcs,·är m. m. 

24 * Den som uppst1tligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 * första styc
ket clh:r Sllm yrkesmiissigt eller annars i större omfattning samlar in och 
forslar bort avfall i strid mot 7 * andra stycket döms till biitcr. 

25 * Kl111111111nal niimnd som iir tillsynsmyndighet för fiinirdna att dess 
beslut skall liinda till efterriittelsc utan hinder av förd talan. 

26 * En kommunal niimnds beslut enligt denna lag iiverkl;1gas hos Hins
styrclsen genom besviir. 

Uinsstyrelsens beslut överklagas hos kammarriitten genom besvär. Re
geringen kan dock föreskriva att vissa beslut skall överklagas hos regering
en genom hesdr. 

I. Denna lag triider i krnl'r den I januari 1980 di'i lagen i I %5: 54) om 
komm11nala renh:'.1llningsavgifter och komm11nala renhidlningslagen 
( 1970: 892 l skall upphiira att gälla. 

2. Renh<"1llningsordningar skall ha ant;igits före den I janu;ll'i 198 I. 
J. Föreskrifter om avgift som har meddelats med stöd av lagen ( 1965: 

54) om kommunala rcnh{tllningsavgifter skall fortfarande gälla. 
4. Be.~tiimmdsen i 4 * första stycket Jwmmunala renhfillningslagen om 

befogenhet för regeringen elkr myndighet som regeringen bestiimmer att 
meddela föreskrifter om undantag frtin kommunens bortforslingsskyldig
het skall tilliimpas till dess kommunen har antagit en renhMlningsonlning 
och beslutet hiirom har vunnit laga kraft. 

5. Har fiire nya lagens ikrafttriidandc med stöd av 4 * första stycket 
kommunala renhidlningslagen meddL'lats be.shll om undantag fr{111 kommu
nens hortforslingsskyldighet, skall beslutet giilla tills vidare dock längst till 
dess atl kl1n11rn1 nen har antagit en renhi1llninµsordning llCh b·~slutet h~irom 
har v11nnit laga krafr. 

6. förekom mer i laµ eller annan författning hiinvisning t il! föreskrift 
som har ers;11ts genom en bestiimmel-,e i denna lag. tilliimpas i stiillet den 
nya hestiimmclsen. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i miljösk)'ddslagen ( 1969: 387) 

Hiirigenom föreskrivs att 22 * miljöskyddslagen (I %9: 387)' skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·arwlilc lydelse 

Den som fatt tillstiind enligt den
na lag till miljöfarlig verksamhet 
kan ej pr1 grund av best~immclse i 
lagen eller i hiilsovardssladgan cll'n 
19 cli'cl'111hcr 1958 (111" 6631 öliiggas 
all upphöra med verksamheten el
ler att med avseende p<'1 denna vid
taga fi.irsiktighetsm;itt utöver vad 
som anges i tillstandsbeslutet. om 
ej annat fiiljer av 23-25 ~eller 40 ~ 
andra stycket. 

Fiircsl(lgl'n lyd,,lse 

Den sum fatt tilbti·ind enligt den
na lag till miljöfarlig verksamhet 
kan ej pa grund av bestiimmelse i 
lagen eller i hiilsovi'ird-;stadgan 
I 1958: M3 I clli'r i r1'11ltullning.1/11gen 
(1979:000) ;iliiggas att upphöra med 
verksamheten eller alt med avsL'en
de p~t denna vidtaga fl)r-,il\tigliets
mtitt utöver vad .s1H11 anges i till
sti·indsbeslutet. 0111 ej annat fi:11jer 
av 23-·25 ~ eller 40 * andra st~·c-
1\et. 

Denna lag triider i haft den I januari 1980. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i hälso\•årdsstadgan ( l 958: 663) 

Hiirigennm föreskrivs i fr:'iga 0111 hiilsti\·ärdsstadgan ( 1958: 663). 
dels att 47--49. 51 och 52 ~~ samt 83 ~ 7 skall upphöra att giilla. 
dels att h5 ~skall ha nedan angivna lydelse. 

Fiirn/11gn1 lydd.1·,· 

(15 ~· 

De ytterligare föreskrifter avsi:
entk allmiinna hiilsovf1rden. snm 
för kommun eller del därav .finn1n 
l'l:fi1rcll'rligu utiiver denna stadga. 
meddelas i hikal hiibovt'1rdst1rd
ning. 

Sädan föreskrift 1111/ icke avse 
förhällande. som regierats genom 
annan allmiin författning iin denna 
stadga dia 4 ~ andra .1tyck<'t ko111-
111111111lt1 rl'nl//)l/11il1gs/11gn1 den 17 
cfl'C"onhN 1971 (nr ~9:!1. Vid med
delande av föreskrift skall tillses. 

1 I ~igen omlryckt 1972: 782. 
~Senaste lydelse 1970: 8%. 

De ytterligare fön::skrif"ler avse
ende allmiinna hiilslivi1rden. som 
för knmmun eller del diirav kan hc·
ltii1·us utöver denna -,tadga. 1111:dde
las i lokal h;ilsnv~1rds,1rdning. 

S~1dan föreskrift.for ini<' avse for
hällande. som reglerats genom an
nan allmiin fi.irfaltning ;in denna 
stadga. Vid meddelande av före
skrift skall tillses. att diirige1wm in
te• liiggs oniidigt tv:)ng p;:\ alhn:inhe
ten eller c1nnars giirs obefogad in
skriinkning i den cnsl\ildcs frihet. 
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N111·urande lydel.1e 

att därigenom icke /iiggc.1 onlidigt 
tväng på allmänheten eller eljest 
göres ohefoga<l inskrlinkning i den 
enskildes frihet. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1980. 

7 

Fön:~skriftcr dkr beslut om hantering av avfall S<llll har mcdddals rnc·d 
stöd av 65 eller 66 ~ häbovi"irdsstadgan skall fnrtf<ir;111de giill;i. ,.\ h<.'r J"iirc·
skrifterna eller besluten bortforsling a\' hush~dl~avfoll. ~ka!l lk d, :_:k g;illa 
längst till dess att kommunen enligt renh{tllningsbgen ( l'f7Y: llllllJ ha1 anta
git cn renhållningsor<lning llCh hcslulcl hiirrnn h~\r vunnit l<1ga kr:li·l. 

Motionerna 

I detta betänkande har utskottet behandlat 

dels de under allmänna motionstiden 1979 väckta motionerna 

1978179:540 av Yngve Nyquist m. fl. (s) vari hemställs att riksdagen hos 

regeringen begär en skyndsam översyn av möjligheterna att skapa såväl en 

ändamålsenlig hantering av järnskrot i avfallsanläggningar som mottagnings

kapacitet i stålverken för sådant järnskrot såsom en framtida råvaruresurs, 

1978/79:757 av Rune Torwald och Maj Pehrsson (båda c) vari hemställs att 

riksdagen begär att regeringen snarast framlägger förslag till ny renhållnings

lagstiftning i huvudsaklig överensstämmelse med renhållningskommittens 

förslag så att den nya lagstiftningen om möjligt kan träda i kraft fr. o. m. den 1 

januari 1980, 

1978179:1977 av Karl Leuchovius m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen 
beslutar antaga följande i bilaga 1 till utskottets betänkande intagna 

lagförslag, 

1978/79: 1986 av Martin Olsson (c) vari hemställs att riksdagen hos 

regeringen begär utredning om att belägga papper, som tillverkas av 

virkesråvara och försäljs inom landet, med en återvinningsavgift i syfte att 

stimulera utnyttjande av returpapper, 

dels de med anledning av propositionen väckta motionerna 

1978/79:2667 av Rune Torwald m. fl. (c) vari hemställs att riksdagen I. 
uttalar sin anslutning till renhållningskommittens målsättningspolicy för 

anordnande av kommunal renhållning, 2. antar renhållnings/agen med de 

ändringar i paragraferna 4, 7 och 9 som föreslagits i denna motion, 3. som sin 

mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande 

hämtning i glesbygden av latrin och slam etc., 

I** Riksdagen 1978179. 16 sam/. Nr 35 
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1978/79:2681 av Hans Wachtmeistcr m. Il. (m) vari hemställs 
1. att riksdagen antar det vid propositionen fogade förslaget till Renhåll

ningslag med den iindring att 1, 4, 7 och 9 ~~ erhåller följande lydelse: 

1 * Med hushållsavfall - - - jiimförligt avfall. 

Med hantering avses i lagen insamling, förvaring, hortforsling och slutligt 
omhändertagande. 

4 § Varje kommun --- enskilda intressen. 
När kommunen - - - av bebyggelse. I glesbebyggelse bör undantag enligt 

9 ~ från bortforslingsskyldighet medges om inte detta medför sanitiir 

olägenhet. 

7 ~ Niir avfallet skall forslas bort genom kommunens försorg, får avfallet inte 
griivas ned, komposteras eller på annat slitt slutligt omhlindertas av 
fastighetsinnehavaren såvida inte detta sker i ringa utstriickning och inte 
medför sanitär olägenhet. Skall avfall - - - med bortforslingen. 

9 s För varje - - - vara anordnad. 

Frågor om undantag från renhållningsordningens föreskrifter prövas av 
hiilsovårdsnämnden med stöd av vad som siigs i 4 ~-

24 ~(Utgår) 

25 ~ blir 24 ~ 

26 * blir 25 ~ 

2. att riksdagen uttalar att avgift för sophämtning m. m. inte skall tas ut niir 
det varaktigt inte uppstår något avfall för avhämtning på en fastighet. 

d<'ls den med anledning av propositionen 1978/79: 111 om åtgärder mot 
krångel och onödig byråkrati m. m. väckta motionen 

1978179:2461 av Gösta Bohman m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen 
beslutar - för den händelse i annat sammanhang framfört yrkande om bifall 
till motionen 1978179: 1977 icke av riksdagen godtas - dels att enskild 
fastighetsägare i glesbygd skall ha rätt att föranstalta om omhändertagande av 
på fastigheten uppkommande avfall för så vitt det inte kan visas att 
uppenbara sanitära oliigenheter uppkommer, dels att kommuner icke skall 
äga rätt att kräva avgifter i sådana fall, då något avfall icke står att hiimta. 
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Utskottet 

Inledning 

Bestämmelser om renhållning finns f. n. i olika författningar.Av intresse i 

detta sammanhang är friimst hälsovårdsstadgan (1958:663) och kommunala 

rcnhållningslagen ( 1970:892). Kommunens rätt av ta ut avgifter för renhåll

ningen regleras i lagen (! 965:54) om kommunala renhållningsavgifter. 

I hälsovårdsstadgan finns bestlimmelser som bl. a. reglerar den enskildes 

skyldigheter i fråga om avfallshanteringen. Av allmängiltig karaktär är 

bestämmelserna om att avfall som förekommer vid bebyggelse skall samlas 

upp och omedelbart forslas bort eller förvaras så att sanitär olägenhet inte 

uppstår. Kommunen kan enligt hälsovårdsstadgan anta lokal hälsovårdsord

ning med kompletterande föreskrifter om den enskildes hantering av avfall. 

Lokal hälsovårdsordning skall utarbetas med ledning av en normalhälso

vårdsordning. I normalhälsovårdsordningen föreskrivs att orenlighet och 

avfall som det åligger kommunen att forsla bort inte får komposteras, brännas 

eller på annat sätt slutligt behandlas av fastighetsägaren (det s. k. behand

lingsförbudet). Kommunen kan i enskilda fall medge undantag från behand

lingsförbudet. 

Enligt kommunala renhållningslagen iir varje kommun skyldig att forsla 

bort hushållsavfall från hela kommunens område (det s. k. obligatoriska 

kommunala renhållningsmonopolet). I syfte att underlätta tillämpningen av 

lagen genomfördes med verkan från den 1 januari 1975 vissa ändringar i 

lagen. Genom ett tillägg till renhållningslagen har regeringen siilunda fått ett 

bemyndigande att föreskriva undantag från kommunens hämtningsskyldig

het. Med stöd av detta bemyndigande har kommunerna medgivits vissa 

begränsade möjligheter att anpassa hämtningen till lokala behov av sådan 

hiimtning. Uinsstyrclsen kan dessutom i andra fall än som nu har nämnts 

befria kommunen från hiimtningsskyldighet. 

På grund av den kritik som framförts mot rcnhållningslagstiftningen och 

dess tillämpning tillsatte regeringen år 1977 en kommitte- renhållningskom

mittcn - med uppdrag att se över lugstiftningen. Kommitten lade i mars 1978 

fram betänkandet (SOU 1978:24) Ny renhållningslagstiftning. Förslaget 

innebär i huvudsak å ena sidan att kommunerna ges vidgade befogenheter att 

besluta om den niirmare omfattningen av renhållningsverksamheten och å 

andra sidan att fastighetsinnehavarna i glesbygden själva får avgöra om de har 

behov av att anlita kommunens renhållningsservice eller vill omhänderta 

avfallet själva. 

Allmänt om grunderna för en reviderad renhållningslagstiftning 

I propositionen framhålls inledningsvis att även om många kommuner 

numera tycks ha funnit formerna för en effektivare rcnhållningsorganisation 

med en gentemot fastighetsägarna smidig tillämpning har kritiken mot 
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lagstiftningens tilliimpning ändå fortsatt. Kritiken har då oftast giillt tilliimp
ningen inom glesbygds- och fritidshusområden. l31. a. har pekats på att den 

enskildes möjligheter att päverka utformningen av renhållningen inom 
kommunen iir bristfällig. Föredraganden anser att denna kritik i viss mån är 
befogad varför det finns anledning att vidta ytterligare åtglirder för att 
förbättra möjligheterna att anpassa renhållningen till lokala och individuella 
behov. 

Föredraganden anför vidare att renhållningskommittens förslag att ge 
fastighetsinnehavare utanför renhållningstiitort en i det niirmaste fullständig 
frihet att själva ta hand om sitt avfall avstyrkts av tlertalct remissinstanser. 
Med hiinvisning till vad remissinstanserna anfört framhålls i propositionen 
flera skäl mot kommittens förslag. HI. a. pekas på risken att många 
fastighetsinnchavarc av kostnadssklil viiljer att stiilla sig utanför den 
kommunala renhållningen trots att de saknar möjl ighcler alt pä ett godtagbart 
siitt ta hand om sitt avfall. Kommittffårslaget innebär diirför risk för ökad 
nedskriipning och en återgång till de förhållanden som rådde före renhåll
ningslagens ikraftträdande förutom andra negativa konsekvenser. Föredra
ganden anser sig därför inte kunna godta förslaget i denna del utan anser att 
andra lösningar måste viiljas. Dessutom hör ansvaret för renhållningen i 
högre grad iin vad kommitten föreslagit föras över på kommunerna. 

I propositionen föreslås sålunda att bestämmelserna om renhållningen förs 
samman i en lag, renhållningslagen. Den nya lagen bör enligt förslaget ges 
formen av en ramlag med allmänt hållna bestiimmelser som ger kommun
erna stor frihet att utforma renhållningsverksamheten inom kommunerna 

efter lokala förhållanden. Förslaget öppnar samtidigt möjlighet för kommun
medlemmarna att i större utstrlickning lin f. n. påverka utformningen av 
renhållningen. 

Enligt lagförslaget skall kommunerna svara för att hushållsavfall inom 
kommunerna forslas bort i den utsträckning som behövs för att tillgodose 
såviil allmänna hälso- och miljövårdskrav som de enskildas behov av 
renhållningsservice. När kommunen planlägger och beslutar hur denna 
skyldighet skall fullgöras skall kommunen ta tillbörlig hänsyn till om 
fastighetsinnehavarna själva kan ta hand om avfallet på ett från hiilso- och 
miljövårdssynpunkt godtagbart sätt. 

Kommunens föreskrifter om vad som skall gälla i fråga om bortforslingen 

av hushållsavfall skall enlig1 förslaget skrivas in i en renhållningsordning. 

Denna renhållningsordning som skall antas av kommunfullmäktige, blir 
rättsligt avgörande för både kommunens och kommuninvånarnas rättigheter 

och skyldigheter. 
Kommuninvånarnas möjligheter att få inflytande på renhållningsverk

samheten tillgodoses enligt lagförslaget genom att kommunerna när de 
upprättar förslaget till renhållningsordning på lämpligt sätt och i skälig 
omfattning samråder med berörda fastighetsiigare. Dessutom skall förslaget 
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till renhållningsordning innan det antas av kommunfullmiiktige ställas ut. 
Utskottet har funnit lämpligt att i detta sammanhang först behandla de 

under den allmänna motionstiden 1979 väckta motionerna 757 och 1977. 
I den förstnämnda motionen framhålls att renhållningskommittens förslag 

till ny renhållningslagstiftning - med beaktande av vad remissinstanserna 
anfört - bör kunna läggas till grund för en ändrad lagstiftning. Motionärerna 
hemstiiller att riksdagen begär att regeringen snarast framlägger förslag till ny 
renhållningslagstiftning i huvudsaklig överensstänimelse med renhållnings
kommittcns förslag så att den nya lagstiftningen om möjligt kan triida i kraft 

fr. o. m. den I januari 1980. 
I motionen 1977 framhålls att kritiken mot renhållningskommittcns 

förslag i stor utsträckning rör kommitteförslagets grundtanke att enskilda 
medborgare i vissa fall utan dispensprövning skall ha rätt att ta hand om 
avfall. Motionärerna tillbakavisar denna kritik och hemstmler att kommittens 
förslag till ny renhållningslagstiftning skall antas. 

Utskottet ansluter sig till vad föredraganden anfört om behovet av ny 
renhållningslagstiftning. De principer som lagförslaget bygger på utgör enligt 
utskottets mening en rimlig avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen. Utskottet finnerdiirför inte anledning att frångå regeringens förslag 
som grund för en reviderad renhållningslagstiftning. Motionerna 757 och 
1977 avstyrks således. 

I motionen 266 7, yrkandet I, påpekas att propositionen saknar en 
målsättning av det slag som utgjorde underlaget för renhållningskommittens 
förslag. Motionärerna yrkar därför att riksdagen ansluter sig till kommittens 
mälsättningspolicy för anordnande av kommunal renhållning som den 

kommit till uttryck enligt följande: 

Frän ekologisk synpunkt måste det sålunda vara riktigare att det kompos
terbara avfallet får stanna på den fastighet diirdet i huvudsak uppkommit och 
används till foder eller gödsel. Långväga soptransporter i glesbygden anses 
vidare utgöra ett onödigt slöseri med energi. En förutsättning för att den 
enskilde fastighetsinnehavaren själv skall få ta hand om sitt hushållsavfall 
bör enligt kommitten vara att behandlingen kan ske på ett frän sanitär 
synpunkt och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt. Om detta krav uppfylls, 
finns det enligt kommitten inte någon anledning att tvinga fastighetsinne
havaren att leverera avfallet till kommunen. 

I samma motion berörs även frågan om hämtning i glesbygd av latrin och 
slam. Enligt motionärerna är det ett känt förhållande att slam friin tiitorternas 
avloppsanläggningar är bemängt med tungmetaller varför jordbrukarna är 
tveksamma till att använda detta slam som gödsel på sina åkrar. Mot denna 
bakgrund borde kommunerna eftersträva att jordbrukare i glesbygden åtar sig 
att hämta latrin och slam i sitt närområde och tillgodogör sig detta som gödsel 
på sina åkrar. Motioniirerna yrkar under punkten 3 i motionen att riksdagen 

som sin mening ger regeringen till känna vad som anförts i motionen i denna 
del. 
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Utskottet vill erinra om att frågan om återvinning och omhändertagande 
av avfall ingående behandlades vid riksmötet 1975 i samband med behand
lingen av vissa i prop. 1975:32 framlagda förslag i ämnet. Såväl från 
regeringens som riksdagens sida (JoU 1975: I OJ betonades därvid all avfall iir 
en resurs som i största möjliga utsträckning skall användas på nytt. 
Sparsamhet, hushållning och återanviindning borde vara grundläggande för 

vårt utnyttjande av naturresurser och för inriktningen av vår 
råvaruproduktion. Riksdagen har även vid flera andra tillfällen framhållit 
vikten av all återanvändningsprincipen bör utgöra grunden för avfallshante

ringen. 
Vad gäller möjligheterna att omhänderta slam, latrin och annat avfall på 

den egna fastigheten eller närbelägna jordbruksfastigheter måste enligt 
utskottets mening denna fråga bedömas med hänsyn till de lokala förhål
landena. En förutsiillning måste diirvid vara att omhändertagandet kan ske 
på ell från hälso- och miljövårdssynpunkt godtagbart säll. Regeringens 
förslag ger emellertid kommunerna goda förutsäuningar all organisera 
renhållningen med beaktande av de enskildas möjligheter att återvinna sitt 
avfall. Del är enligt utskollels uppfattning angeläget all kommunerna vid 

planeringen av renhållningen verkligen kommer att beakta denna möjlighet 
att återvinna och nyttiggöra avfallet. 

Enligt utskottets mening bör motionen 2667, yrkandena 1 och 3, kunna 
anses besvarad med vad utskottet här har anfört. 

I det följande återkommer ulskollet till vissa speciella återvinningsfrågor i 
samband med behandlingen av motionerna 540 och 1986. 

Förslaget till ny renhållningslag 

Inledande besrämmelser 

I 1 ~ andra stycket lagförslaget definieras begreppet "hantering". Med 
hantering avses "uppsamling, förvaring, bortforsling och slutligt omhänder
tagande" av avfall. 

I motionen 2681 hemställer motionärerna i anslutning till 1 ~andra stycket 
lagförslaget all ordet "uppsamling" ersätts med ordet "insamling". 

Utskottet vill erinra om att ordet "uppsamling" används i bl. a. 47 ~ 

hiilsovårdsstadgan i samma betydelse som i förevarande stadgande i 
lagförslaget. Enligt utskollets mening saknas därför anledning all ändra 
terminologin i berört hänseende. Motionen 2681 avstyrks därför såvitt avser 

1 ~ lagförslaget. 
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Bor(/iJrsling och ko1111111111al rc11hdl/11i11gsord11i11g m. 111. 

14 *första stycket lagförslaget fastläggs ramen för kommunens skyldighet 

att forsla bort avfall. När kommunen planlägger och beslutar hur denna 

skyldighet skall fullgöras skall enligt paragrafens andra stycke skiilig hiinsyn 

tas till fastighetsinnehavarnas möjligheter att själva ta hand om avfallet. 

Bortforslingen skall vidare anpassas till behovet för olika slag av bebyggel

se. 

Som tidigare anförts skall för varje kommun finnas en renhållningsordning 

som upptar de föreskrifter i olika avseenden som skall gälla för bortforsling av 

hushållsavfall inom kommunen. Detta framgår av 9 * första stycket i 

lagförslaget. 

I renhållningsordningen skall enligt 9 * andra stycket föreskrivas under 

vilka förutsättningar undantag kan medges från föreskrifterna i renhållnings

ordningen. Frågan om undantag i det enskilda fallet skall prövas av 

hälsovårdsniimnden. I anslutning till denna bestiimmelse uttalas i proposi

tionen att renhållningsordningen bör utformas med hänsyn tili de enskilda 

kommuninvånarnas intressen. Enligt föredraganden torde det dock inte vara 

möjligt att i renhållningsordningen beakta omständigheterna i varje enskilt 

fall. Det bör därför finnas möjlighet att medge undantag från föreskrifterna i 

renhållningsordningen. Det kan exempelvis framstå som omoliverat att en 

enskild med ett litet hushåll och möjligheter att själv omhändert<t sitt avfall på 

ett godtagbart sätt skall vara tvungen att lämna avfallet till kommunen därför 

att det i övrigt föreligger behov av kommunal avfallshämtning inom området 

i fråga. Enligt föredraganden bör en fastighetsinnehavare meds. k. multrum

anläggning normalt kunna ta hand om sitt komposterbara avfall. Likaså 

föreligger det särskilda förutsättningar att omhänderta avfall på jordbruks

fastigheter med djurhållning. Därtill kommer att förhållandena föriindras 

samtidigt som bostadsbebyggelsen förändras. I propositionen framhålls att 

behovet m:h förutsättningarna att medge undantag är vitt skilda i olika 

kommuner I. ex. å ena sidan i storstadskommuner och å andra sidan i 

kommuner med stora glesbygdsområden. Med hänsyn härtill bör det 

ankomma på kommunerna att genom föreskrifter i renhållningsordningen 

ange under vilka förutsättningar undantag från renhållningsordningens 

bortforslingsbestämmelser kan medges. Föredraganden understryker dock 

att denna möjlighet till undantag bör ses som ett komplement till renhåll

ningsordningen. Under förutsättning att renhållningsordningen utformas 

med tillbörlig hiinsyn till de enskildas önskemål. torde enligt föredragandens 

mening behovet av att meddela dispenser bli begränsat. 

I motionen 2667, yrkandet 2, hemstiills dels att i 4 * andra stycket 

lagförslaget infogas ordet "avgörande" mellan orden "skall"oc:h "hänsyn'', 

dels att 9 * andra stycket lagförslaget utformas så att dispens skall lämnas 

fastighetsinnehavare meds. k.multrumanläggning eller innehavare av jord

bruksfastighct med djurhållning. Motioniirerna yrkar att generell dispens från 
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hämtning av trädgårdsavfall skall lämnas dem som anordnar godtagbar 

kompost på sina fastigheter. Enligt motionen är det vidare opraktiskt att i 

renhållningsordningen fixera uppsamlingsstiillena. 

I motionen 2681 framhålls, såvitt avser 4 och 9 ~~ lagförslaget, att 

människor i glesbygd som själva kan ta hand om sitt avfall utan att sanitär 

olägenhet uppstår också skall ha rätt att göra det. Vidare måste enligt 

motionärerna klart framgå att den fastighetsägare som fått avslag på en 

begäran om dispens från sophämtning skall kunna få sina besviir allsidigt 

prövade. Besvärsprövningen skall enligt motioniirerna inte kunna begriinsas 

av kommunala beslut om utformning av en rcnhållningsordning. I motionen 

yrkas följande tillägg till 4 ~andra stycket lagförslaget: "I glesbcbyggelse bör 

undantag enligt 9 ~ från bortforslingsskyldighetcn medges om inte detta 

medför sanitär oHigenhet." Dessutom yrkar motionärerna att 9 ~ andra 

stycket skall ha följande lydelse: "Fråga om undantag från rcnhållningsord

ningcns föreskrifter prövas av hälsovårdsnämnden med stöd av vad som siigs 

i 4f'. 
I detta sammanhang behandlar utskottet iiven den med anledning av 

propositionen 1978/79: 111 om åtgärder mot krångel och byråkrati m. m. 

viickta motionen 2461 av Gösta Bohman m. fl. såvitt avser den första delen av 

yrkandet. Motionärerna hemstiiller att enskilda fastighetsägare i glesbygd 

skall ha rätt att föranstalta om omhändertagande av på fastigheten uppkom

mande avfall såvida det inte kan visas att uppenbara sanitära olägenheter 

uppkommer. 

Utskottet delar föredragandens uppfattning att kommunerna bör ges en 

stor frihet att, med tillbörligt beaktande av allmiinna och enskilda intressen, 

själva utforma renhållningen inom kommunerna. Härigenom kan renhåll

ningen bättre anpassas till de olika lokala behoven av bortforslingsservice. 

Utskottet vill understryka det angelägna i att kommunerna tillvaratar denna 

möjlighet att smidigt anpassa renhållningsorganisationen till de enskildas 

behov och önskemål inom ramen för vad som från hälso- och miljövårds

synpunkt kan accepteras. En utformning av renhållningsorganisationen i 

enlighet med här angivna principer bör enligt utskottets mening vara ägnad 

att undanröja en stor del av missnöjet med den nuvarande ordningen. 

Självfallet måste också tillbörlig hänsyn tagas till kommunernas möjlighe

ter att på ett ändamålsenligt och ekonomiskt försvarbart sätt utforma 

rcnhållningsorganisationcn. 

Den föreslagna lagen har utformats som en ramlag med allmänt hållna 

bestämmelser. I enlighet med vad utskottet nyss uttalat ger lagen kommun

erna handlingsfrihet att utforma renhållningen efter de växlande förhål

landena som råder i olika kommuner. I motionerna 2461. 2667 och 2681 

framförda förslag innebär enligt utskottets mening en begränsning i kommu

nernas handlingsfrihet som inte är förenlig med vare sig lagförslagets ovan 

angivna syfte eller med dess karaktär av ramlagstiftning. Utskottet anser 

emellertid att en tillämpning av lagen i enlighet med föredragtindens och av 
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utskottet i det föregående gjorda uttalanden i denna fråga på ett rimligt s~itt 

beaktar motionärernas synpunkter. 
Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionerna 2461 i 

denna del, 2667, yrkandet 2, och 2681 såvitt avser 4 och 9 ~~i Wmnas utan 
någon särskild åtgiird från riksdagens sida. 

I 7 ~ andra stycket lagförslaget föreslås att en föreskrift införs av innebörd 
att när avfall skall forslas bort genom kommunens försorg får avfallet inte 
griivas ned, komposteras eller på annat siitt slutligt omhändertas av 

fastighetsinnehavaren. 
Föredraganden an for att denna föreskrift har sin motsvarighet i 14 ~ forsla 

stycket normalhälsovårdsordningen. Den innebär i princip att fastighetsin
nehavaren är skyldig att överlämna avfallet i fråga till kommunen för 
bortforsling och slutligt omhändertagande. 

I motionen 2681 framhålls i fråga om 7 ~lagförslaget att föreskriften i första 
stycket bör jämkas för att inte förbudet mot omhändertagande på fastigheten 
av avfall som skall hiimtas av kommunen skall ge orimliga konsekvenser. 
Därför yrkas att 7 ~ första stycket får ett tillägg som innebiir att fastighets
ägarna själva får behandla avfallet, om detta sker i ringa utstriickning och inte 
medför sanitär olägenhet. 

I motionen 2667 ifrågasätts om inte bortforslingsförbudet i 7 ~lagförslaget 
får den konsekvensen att dispens kriivs för att en fastighetsinnehavare skall få 
forsla sitt avfall till en container i grannskapet enligt det s. k. Varasyste

met. 
Enligt utskottets mening kan det i motionen 2681 framförda ändringsför

slaget leda till svårigheter i den praktiska tillämpningen. Det bör bl. a. 
framhållas att begreppet sanitär olägenhet är för snävt för att tillgodose lagens 
syfte och inte omfattar sådana olägenheter som t. ex. nedskräpning av 
naturmiljön. Bl. a. med hänsyn hiirtill är utskottet inte berett frångå 
regeringens förslag i denna del. 

Utskottet vill dock i sammanhanget framhålla att utskottet delar föredra
gandens åsikt att det kan framstå som omotiverat att en enskild med ett litet 
hushåll och möjligheter att själv omhänderta sitt avfall på ett godtagbart siitt 
skall vara tvungen att lämna avfallet till kommunen. Det får förutsättas att 
kommunerna i sådana och liknande fall utnyttjar sin möjlighet att ge dispens 
från den kommunala bortforslingen när de lokala förhållandena medger 

detta. 
Utskottet vill med anledning av motionen 2667 hänvisa till 9 ~ första 

stycket lagförslaget där det framgår att bortforsling skall ske från områden, 
fastigheter eller uppsamlingsställen som anges i renhållningsordningcn. I 

rcnhållningsordning kan således anges att bortforsling skall ske från exem
pelvis en för ett visst område gemensam container. De enskilda fastighets
innehavarnas transport av avfallet till containern ingår därvid som ett led i 
avfallets uppsamling. Motionärernas tveksamhet rörande lagens tolkning i 

angivna hänseende är således obefogad. 
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Mee.I hänvisning till det an före.la avstyrks motionerna 266 7. yrkandet 2, och 
2681 såvitt avser 7 * lagförslaget. 

Vac.I utskottet anfört innebär att regeringens förslag till utformning av 4, 7 

och 9 ** tillstyrks. 

Ansl'ar 

124 *lagförslaget finns bestämmelserom ansvar för c.len som bryter mot 7 ~ 
lagförslaget. Av specialmotiveringen till 24 ~ framgår att paragrafen motsva
rar dels 14 s första stycket jämfört mec.128 § normalhälsovårdsordningen, dels 
6 ~ kommunala renhållningsordningen. 

I motionen 2681 yrkas i anslutning till denna paragraf att 24 ~ utgår. 
Utskottet ser för sin c.lel ingen anledning att från lagförslaget utesluta en 
straflbestämmelse som har sin motsvarighet i nu gällande lagstifining. 
Utskottet avstyrker således motionen 2681 i denna del. 

Avg(fier 

Kommunens rätt att bestämma avgifter för sina renhållningstjänster 

regleras i 15-17 ** lagförslaget. Av specialmotiveringen framgår att dessa 
bestämmelser i huvudsak oförändrade förts över från lagen (1965:54) om 
kommunala renhållningsavgifter, vilken föreslås upphöra att gälla. till den 
nya renhållningslagen. Bestämmelserna om avgift innebär att avgiften skall 
utgå enligt taxa som antas av kommunfullmäktige. Taxan skall även 
innehålla föreskrifter om bl. a. vem som är avgiftsskyldig. Vid bestiimmande 
av avgiften skall självkostnads- och likställighetsprincipen iakttas. 

I motionen 2681, yrkandet 2. yrkas att riksdagen uttalar att avgift för 
sophämtning m. m. inte skall tas ut när det varaktigt inte uppstår något avfall 
för avhiimtning på en fastighet. 

Enligt motionen 246 l, såvitt den rör avgifter. bör kommunen inte äga rätt 
att kriiva avgifter i sådana fall då något avfall inte står att hämta. 

Enligt vad utskottet erfarit torde den kritik som framförts rörande 
tilfampningen av nu gällande renhållningslagstiftning i stor utsträckning ha 
giillt siittel att debitera avgift för kommunens renhållningsservice. 

De problem som förelegat i nämnda avseende torde många gånger ha sin 
grund i en alltför strikt tillämpning av renhållningslagstiftningen. En 
renhållningsorganisation uppbyggd kring en renhållningsordning, med de 
vida möjligheter till olika lösningar som den ger i fråga om bortforsling av 

avfall, bör biittre kunna anpassa renhållningen efter de enskildas behov. 
Genom den nya lagstiftningen skapas diirför enligt utskottets mening 
förutsiittningar att på ett smidigt siitt lösa iiven de problem som kan uppstå i 
fruga om avgitlsdebitering. utskottet finner mot angivna bakgrund ingen 
anledning förorda att riksdagen vidtar någon särskild åtgärd i frågan. 

Utskottet föreslår att motionerna 2681 och 2461 i denna del lämnas utan 

åtgärd. 
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Vissa frågor rörande återvinning 

Utskottet har i detta sammanhang funnit lämpligt att behandla de under 
elen allmiinna motionsticlen 1979 väckta motionerna 540 och 1986 som berör 
vissa siirskilda återvinningsfrågor. I samband med behandlingen av motio
nen 2667 har utskottet i det föregående tagit upp allmänna aspekter på 
återvinning. Som utskottet i nämnda sammanhang redovisat har riksdagen 
vid flera tillfällen framhållit vikten av att återanviinclningsprincipen bör 
utgöra grunden för avfallshanteringen. 

I motionen 540 framhålls att det vore angeläget att underlätta återvinning 
av järnskrot ur hushålls- och handelsavfall. Motionärerna hemställer därför 
att riksdagen hos regeringen begiir en skyndsam översyn av mö.iligheterna att 
skapa såväl en ändamålsenlig hantering av järnskrot i avfalbanläggningar 
som mottagningskapacitet i stålverken för sådant järnskrot som en framtida 

råvaruresurs. 
I motionen 1986 anförs att återanvändning av papper bör stimuleras. 

Därför hemställer motionärerna att riksdagen hos regeringen bcgiir utredning 
om att belägga papper, som tillverkas av virkesråvara och som försiiljs inom 

landet, med en återvinningsavgift i syfte att stimulera ut nyttjandet av 
returpapper. 

Vad gäller återvinning av järnskrot ur avfall har naturvårdsverket, enligt 
vad utskottet erfarit, i skrivelse till regeringen (industridcpartcmcntel) 
framhållit att särskilda insatser behöver vidtas för att anpassa ståltillverk
ningen till denna skrotråvara. Den ståltillverkning som skall baseras på 

burkskrot bör enligt naturvårdsverket koncentreras till en eller två platser i 
landet för att samla tekniken och kunnandet. 

I sammanhanget kan även nämnas att riksdagen på regeringens förslag 
beslutat att öka anslaget till stöd till avfallsbehanclling från 25 milj. kr. 
innevarande budgetår till 59 milj. kr. nästkommande budgetår (prop. 
1978179:100 bil. 13. JoU 1978179:20 p. 51, rskr 1978/79:253). 

I propositionen framhölls härvidlag bl. a. att metoder bör eftersträvas som 
gör det möjli~t att tillvarata och återvinna de tillgångar och resurser som finns 
i avfallet. 

Riksdagens beslut år 1975 om återvinning av avfall förutsatte i fråga om 
pappersåtervinning att kommunala pappersinsamlingar skulk vara genom
förda år 1980. Efterfrågan på returpapper ökar f. n. Enligt vissa prognoser 
kommer efterfrågan på hushållens tidningar och tidskrifter år 1980 att 

motsvara den kvantitet som det bedöms vara möjligt att samla in. Sannolikt 
kommer viss import av returpapper att behövas. Det anförda torde innebära 
att en återvinningsavgift i enlighet med vad som yrkats i motionen 1986 inte 

är erforderlig. Utskottet vill dock i detta sammanhang framhålla det 
angeliigna i att kommunala pappersinsamlingar genomförs 1 enlighet med 

grunderna för 1975 års riksclagsbeslut så all biista möjliga förutsättningar för 
en effektiv pappersåtervinning skapas. 
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Utskottet föreslår att motionerna 540 och 1986 anses lx:svarade med vad 
utskottet här anfört. 

Propositionen föranleder i den del den inte siirskilt berörts i det föregående 

ingen erinran från utskottets sida. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemstiiller 
att riksdagen 
1. beträffande grunderna for en reviderad renhållningslagstift

ning 
a) avslår motionerna 1978179:757 och 1978179: 1977. 
b) anser motionen 1978/79:266 7. yrkandet 1. besvarad med vad 

utskottet anfört. 
c) anser motionen 1978/79:2667. yrkandet 3. besvarad med vad 
utskottet anfört, 

2. med avslag på motionen 1978/79:2681. yrkandet 1 i förevarande 

del, antar 1 *i det genom propositionen framlagda förslaget till 
renhållningslag. 

3. beträffande bortforsling av hushållsavfall och renhållningsord
ning m. m. 
a) med avslag på motionen 1978/79:2667. yrkandet 2. och 
motionen 1978/79:2681. yrkandet I. båda i förevarande del. 
antar 4 ~ förslaget till renhållningslag. 
b) med avslag på motionen 1978179:2667, yrkandet 2. och 
motionen 1978/79:2681, yrkandet I, båda i förevarande del. 

antar 7 * förslaget till renhållningslag, 
cl med avslag på motionen 2667. yrkandet 2, och 1978179:2681. 
yrkandet I. båda i förevarande del, antar 9 * förslaget till 
renhållningslag, 
dl avslår motionen 1978/79:2461 såvitt avser omhiindertagande 

av avfall. 
4. betriiffande ansvar med avslag på motionen 1978179:2681, 

yrkandet I i förevarande del. antar 24 * förslaget till renhåll
ningslag, 

5. betriiffande avgifter för sophiirntning liimnar motionen 1978/ 
79:246 I i återstående del och motionen I 978179:2681. yrkandet 

2. utan vidare åtgiird. 
6. antar förslaget till renhållningslag i den del det inte omfattas av 

utskottets hcmstiillan ovan, 
7. antar det genom propositionen framlagda förslaget till lag om 

~indring i miljöskyddslagen (I 969:387). 
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8. betriiffande iindring i hiilsovårdsstadgan pä det siitt bifaller 
regeringens förslag att riksdagen 
A. antar ingressen till förslaget till lag om iindring i hiilsovårds
stadgan med följande såsom urskoaers .förslag betecknade 
lydelse: 

Regeringem .f(irslag 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om 
hiilsovårdsstadgan I 1958:663), dels 

att 47-49, 51 och 52 ~~ samt 83 .\~ 7 
skall upphöra att giilla, dels att 65 ~ 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Utskoaets förslag 

llärigenom föreskrivs i fråga om 
hiilsov:'lrdsstadgan ( 1958:663). dels 

att 47-49, 51 och 52 ~*skall upphöra 
att giilla, dels att 65 och 83 11} skall ha 

nedan angivna lydelse. 

B. beslutar att 83 * hiilsovårclsstaclgan skall ha följande lydel

se: 

Numrande (vdelse 

Med dagsböter straffes. om ej 

giirningen iir belagd med straff i 
annan författning, 

I) den som bryter mot bestiimmel
sen i 20 ~ andra stycket; 

2) den som bryter mot bestiimmel

sen i 31 *; 
3) den som underlåter att fullgöra 

vad som åligger honom jiimlikt 32 * 
tredje stycket; 

4) den som syssclsiitter annan med 
arbete i strid mot bestiimmelsen i 37 

* första stycket; 
5) den som bryter mot bestiimmel

sen i 40 * eller eftersiitter honom 

jämlikt 42 * första stycket åliggande 
an miil ni ngssky ldighe.t; 

6) den som anordnar klosett eller 
urinoar i strid mot någon av bestiim

melserna i 46 * första och andra 
styckena; 

7) den som bl:i·ter mot ndgon ar 
bestämmelserna i 4N §punkten b). 51 .11· 

och 5l §; 

Föreslagen (vdelse 

Med dagsböter stra.ffas. om ej 
gärningen iir belagd med straff i 
annan författning, 

I) den som bryter mot bestiimmel

sen i 20 * andra stycket; 
2) den som bryter mot bestii mmel

sen i 31 *; 
3) den som underll1ter att fullgöra 

vad som åligger honom jiimlikt 32 ~ 
tredje stycket; 

4) den som sysselsätter annan med 
arbete i strid mot bestiimmelsen i 37 
~ första stycket; 

5) elen som bryter mot bestiimmel

sen i 40 * eller elkrsiitter honom 
jiimlikt 42 ~ första stycket åliggande 
anmälningsskyldighet·, 

6) den som anordnar klosett eller 
urinoar i strid mot någon av bestiim
melserna i 46 ~ första och andra 
styckena; 

7) innehavare av stall, ladugård 
och annat dylikt förv1ringsrum för 
djur. vilken bryter mot någon av 
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N11rnra11de zidelse 

8) innehavare av stall, ladugård 
och annat dylikt förvaringsrum för 
djur. vilken bryter mot någon av 
bestiimmelserna i 59 ~ samt 60 ~ 

andra stycket punkterna b) och c); 

samt 
9) den som eftersiitter honom 

jiimlikt 61 ~åliggande anmiilnings
skyldighet. 

20 

fiircs/age11 zrt!else 

bestämmelserna i 59 ~ samt 60 ~ 

andra stycket punkterna b) och c); 

samt 
8) elen som eftersiitter honom 

jiimlikt 61 ~åliggande anmiilnings
skylclighet. 

C. antar lagförslaget i övrigt. 

9. betriiffancle vissa återvinningsfrågor anser motionerna 1978/ 
79:540 och 1978179: l 986 besvarade med vad utskottet anfört. 

Stockholm den 22 maj 1979 

På jorclbruksutskottets viignar 
SVANTE LUNDKVIST 

Närvarande: Svante Lundkvist (s), Hans Wachtmeister (m). Bertil Jonasson 
(c), Grethe Lundblad (s). Börje Stensson (fp), Filip Johansson* (c), Åke 
Wictorsson (s). Gunnar Olsson* (s). Miirta Frcdrikson (c), Håkan Strömberg 
(s). Gunnar Johansson (m). Rune Johnsson i Mölndal (c). Karl-Erik Svartberg 
(s). Sven Eric Lorcntwn (m) och Wivi-Anne Raclcsjö (s). 

•rj niirvarande \'id h~tiinkandets justering. 

Reserrntioner 

I. av Hans Wachtmeistcr, Gunnar Johansson och Sven Eric Lorcntzon (alla 
m) som anser att 

dels den del av utskottets yttrande som på s. 14 börjar med "Utskottet 
delar" och på s. 15 slutar med "riksdagens sida" bort ha följande lydelse: 

Som i motionen 2681 anförts innebiir lagförslaget bl. a. att kommunal 
renhällningsordning skall faststiillas genom beslut av kommunfullmiiktige. 
Renhållningsorclningen kan på grund hiirav inte angripas med förvaltnings
besv:ir utan endast genom kommunalbesviir. Detta innebiir att elen kommun 
som i sin renhållningson.lning inför mycket rigida regler om undantag från 
renhällningsorclningen i praktiken betar kommuninne\'ånarna riitten och 
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möjligheten att efter besviir få till stånd en allsidig och rimlig prövning av 
frågan. Mot angivna bakgrund finner utskottet det angeliiget att vissa 
moditieringar vidtas i lagförslaget i syfte att stiirka den enskildes stiillning. 
Utskottet tillstyrker diirfor i motionen 2681 framförda förslag till iinclrad 
lydelse av 4, 7 och 9 ~~lagförslaget. Genom denna prövning tillgodoses syftet 
med motionen 2461 i förevarande del. 

dels den del av utskottets yttrande på s. 15 som börjar med "Enligt 
utskottets" och slutar med "medger detta" samt på s. 16 böhar med "Med 

hänvisning" och slutar med "9 *~ tillstyrks" bort utgå, 

dels utskottets hemstiillan under 3 bort ha följande lydelse: 
3. betriiffande bortforsling av hushållsavfall och renhållningsord

ning m. m. 
a. med anledning av regeringens förslag och motionen 1978/ 
79:2461 i denna del och med avslag på motionen 1978/69:2667, 
yrkandet 2 i denna del, samt med bifall till motionen 1978/ 
79:2681, yrkandet 1 i denna del, antar 4 ~förslaget till renhåll
ningslag med följande såsom reservantemasförs!ag betecknade 
lydelse: 

Regeringens .förslag 

Varje kommun skall svara för att 
hushållsavfall inom kommunen 
forslas till behandlingsanläggning i 
den utsträckning som behövs för att 

tillgodose såväl allmänna hiilso- och 
miljövårdskrav som enskilda intres
sen. 

När kommunen planlägger och 
beslutar hur skyldigheten enligt för
sta stycket skall fullgöras, skall 
hänsyn tas till fastighetsinnehavar
nas möjligheter att själva ta hand om 
avfallet på ett från hälso- och miljö
vårdssynpunkt godtagbart siitt. 

Kommunen skall vidare beakta att 
bortforslingen anpassas till behovet 
för olika slag av bebyggelse. 

4' ~ 

Reservanternas förslag 

Varje kommun - - - enskilda in
tressen. 

När kommunen - - -av bebyggel
se. 

I g/esbebJxgelse bör .•111danrag enlig1 
9 § ji"ån bor((vrslingsskyldigher med

ges, om inte detla me<(för sanitär 

olägenhet. 

b. med anledning av regeringens förslag och med avslag på 
motionen 1978/79:2667, yrkandet 2 i denna del, samt med bifall 
till motionen 1978/79:2681, yrkandet I i denna del. antar 7 ~ 
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förslaget till renhållningslag med följande såsom resen·anrernas 

förslag betecknade lydelse: 

Regeringens .fors/ag Reserrantemas förslag 

H 
Niir avfall skall forslas bort genom Niir avfallet skall forslas bort 

kommunens försorg. får avfallet inte genom kommunens försorg, får 
griivas ned, komposteras eller på avfallet inte griivas ned, komposte-
annat siitt slutligt omhiindertas av ras eller på annat siitt slutligt omhiin-
fastighetsinnehavaren. dertas av fastighetsinnehavaren, så-

1•ida inte detta sker i ringa utsträckning 

och illle med/"ör sanitär olägenhet. 

Skall avfall forslas bort genom Skall avfall - - - med bortforsling-
kommunens försorg får inte någon en. 
annan iin den som kommunen anli-
tar for iindamålet ta befattning med 

bortforslingen. 

c. med anledning av regeringens förslag och med avslag på 
motionen 1978179:2667, yrkandet 2 i denna del, samt med bifall 
till motionen 1978179:2681, yrkandet t i denna del, antar 9 ~ 
förslaget till renhållningslag med följande såsom resen•anrernas 

.törs/ag betecknade lydelse: 

Regeringens .f(irslag 

För varje kommun skall finnas en 
renhållningsordning som upptar de 
föreskrifter som skall giilla för bort
forsling av hushållsavfall inom kom
munen. I renhållningsordningen 
skall anges från vilka områden, 

fastigheter eller uppsamlingsstiillen 
som bortforsling skall ske, vilka slag 

av hushållsavfall som skall forslas 
bort, hur ofta bortforsling skall ske 
och hur verksamheten i övrigt skall 

vara anordnad. 
I renhållningsordningen skall fö

reskrivas under vilka förutsiittningar 
undantag kan medges från renhåll-

9 s 
' 

R cserl'a ntenws förslag 

För varje - - - vara anordnad. 
Frågor om undalllag ,li"ån renhåll-

11i11gsordni11gens .fureskr!fier prövas ai• 

hälsovårdsnämnden med stöd av vad 

som sägs i 4 .f 
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ningsordningens föreskrirter. Frågor 

om undantag prövas av hiilsovårds

niimnden. 
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2. av Hans Wachtmeister, Gunnar .Johansson och Sven Eric Lorentzon (alla 

m) som anser att 

dels den del av utskottets yttrande på s. 16 som börjar med" Utskottet ser" 

och slutar med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning att strafTuestämmclsen bör utgå 

ur lagförslaget och tillstyrker såled,~s motionen 2681 i denna del. 

dels utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. betriiffande ansvar med avslag på regeringens för;lag och med 

bifall till motionen 1978/79:2681, yrkandet 1 i denna del. 

beslutar att 24 ~förslaget till renhållningslag skall utgå, 

3. av Hans Wachtmeister, Gunnar Johansson och Sven Eric Lorentzon (alla 

m) som anser att 

dels den del av utskottets yttrande på s. 16 som börjar med "De problem" 

och slutar med "utan åtgiird" bort ha följande lydelse: 

De problem - - - (lika med utskottet) - - - om avgiftsdebitcring. För att 

undvika de problem med avgiftsdebitering som kännetecknat tillämpningen 

av nu giillande lagstiftning bör dock enligt utskottets mening genom el! 

riksdagsuttalande slås fast att avgift ej skall tas ut då det varaktigt inte uppstår 

några sopor för avhämtning på en fastighet. Utskottet föreslår att riksdagen 

godkänner vad utskottet sålunda anfört med anledning av mo<ionerna 2461 

och 2681 i förevarande delar. 

dels utskottets hemställan under 5 bort ha följande lydelse: 

5. beträffande avgifter för sophämtning godkänner vad utskottet 

med anledning av motionen 1978/79:2461 i denna del och 

motionen 1978/79:2681, yrkandet 2, anfört om debitering av 

avgifter för sophämtning, 

4. av Bertil Jonasson, Filip Johansson, Märta Fredrikson och Rune Johnsson i 

Mölndal (alla c) som anser all 

dels den del av utskottets yttrande på s. 14 som börjar med "Självfallet 

måste" och slutar med "utforma renhållningsorganisationcn" bort utgå, 

dels den del av utskottets yttrande som på s. 14 som börjar med "Den 

föreslagna" och på s. 15 slutar med "motionärernas synpunkter" bort ha 

IOljande lydelse: 
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Den föreslagna - - -(lika med utskottet) - - - olika kommuner. Utskottet 
anser sig med hänsyn härtill inte böra tillstyrka de förlag till lagändringar som 
framlagts i motionerna 2667 och 2681. Utskottet vill dock kraftigt understry
ka de förviintningar på en efter enskildas behov och önskemål smidigt 
anpassad renhållningsorganisation som uttryckts i det föregående. Det nu 
sagda innebär inte att utskottet motsiitter sig att tillbörlig hiinsyn tas till 
kommunernas möjligheter att på ett iindamålsenligt och ekonomiskt försvar
bart sätt utforma renhållningsorganisationen. Enligt utskottets mening bör 

dock siirskild hänsyn tas till i motionen 2667 exemplifierade förhållanden. 
såsom förekomst avs. k. multrumanläggning eller djurhållning påjordbruks
fastigheter. Utskottet förutsätter att renhållningsorganisationen kommer att 
utformas enligt här angivna synpunkter utan att riksdagen behöver vidta 
sådana iindringar i lagförslaget som motionärerna åsyftar. 
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I Förslag till Bilaga 

Lag om hantering av avfall 

Härigenom föreskrivs följande. 

Inledande bestämmelser 

I § Med hantering avses i denna lag uppsamling, förvaring, bortforsling, 
omhändertagande (behandling, deponering, kompostering eller iitervinning) 
eller därmed jämförliga förfaranden. 

Med renhållningsrärorr avses i lagen område med fastställd stads- eller 
byggnadsplan. Kommunfullmäktige får dock besluta 

1. att icke exploaterat område med fastställd stads- eller byggnadsplan ej 
skall utgöra renhållningstätort eller 

2. att område med sammanhängande betydande permanent- eller fritids
bebyggelse utom fastställd stads- eller byggnaclsplan skall utgöra renhåll
ningstätort. 

2 § Med fastighetsinneharnre förstås i denna lag 
1. fastighetens ägare, 
2. den som är skattskyldig för fastigheten enligt kommunalskattelagen 

(1928:370) eller 
3. nyttjanclerättshavaren, om hela fastigheten har upplåtits med annan 

nyttjanderätt än som avses i 7 kap. 3 ~ jordabalken. 

3 § Finns i fråga om visst avfall särskilda bestämmelser i annan författning 
g~iller denna lag endast i den mån den inte strider mot dessa särskilda 
bestämmelser. 

4 § Vid hantering av avfall skall så förfaras att det ej uppkommer sanitär 
oliigenhet eller olägenhet från miljövårdssynpunkt. 

5 § fastighetsinnehavare är skyldig att samla upp avfall som finns inom 
fastigheten och, om ej avfallet omedelbart forslas bort eller omhändertages, 
förvara det så att sanitär olägenhet ej uppkommer. 

I fråga om byggnad eller del av byggnad som disponeras av annan än 
fastighetsinnehavaren åvilar skyldighet enligt första stycket denne. 

Hushållsavfall 

6 § Kommun är skyldig tillse att behandlingsanläggning eller upplagsplats 
för hushållsavfall från kommunen finns att tillgå. 

7 ~ Kommun är skyldig att forsla hushållsavfall till bchandlingsanlägg
ning eller upplagsplats, om ej regeringen föreskriver annat. 

Kommuns skyldighet gäller ej komposterbart hushållsavfall från fastighet 
utanför renhållningstätort, om fastighetsinnehavaren anmäler att han avser 
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att sjiilv omhändertaga avfallet. Kommuns skyldighet giiller i sådana fall inte 
heller det icke komposterbara hushållsavfallet, om fastighctsinnehavarc i 
samband med sin anmälan meddelar att han avser att forsla avfallet till plats 
som kommunen anvisar. Anmälan görs till kommunal nämnd som 
kommunfullmiiktige bestämmer. Kommuns skyldighet upphör för nästföl
jande kalenderår under förutsättning att fastighetsinnehavaren har gjort 
anmiilan före utgången av september månad. 

Om hiilsovårdsnämndcn finner att fastighctsinnehavarcn inte hanterar 
avfallet på ett från sanitär synpunkt eller miljövårdssynpunkt godtagbart sätt, 
får nämnden besluta att fastighetsinnehavaren skall vara skyldig att anlita 
kommunen för bortforslingen av avfallet. 

8 § Är det av särskild betydelse från återvinningssynpunkt, får regeringen 
föreskriva skyldighet för fastighetsinnchavare att förvara visst slag av 
hushållsavfall som skall forslas bort genom kommunens försorg skilt från 
annat avfall i avvaktan på bortforsling. De bestämmelser som behövs för 
ändamålet meddelas av regeringen. 

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att 
meddela föreskrifter enligt första stycket. 

Annat a,·fall än hushållsavfall 

9 § Regeringen bemyndigas föreskriva att 7 eller 8 § denna lag skall giilla 
helt eller delvis även beträffande annat avfall än hushållsavfall. Regeringen 
får överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela sådana 
föreskrifter. 

A,·gifter 

10 § Kommun får besluta att avgift skall erläggas för bortforsling och för 
omhändertagande av avfall genom kommunens försorg. 

Avgift skall bestämmas till högst det belopp som motsvarar kostnaderna 
för driften innefattande amortering och förräntning av investerade medel. 

Avgift skall erläggas enligt taxa som antages av kommunfullmäktige. 
Taxan skall innehålla föreskrift om vem som är avgiftsskyldig och till vem 
avgiften skall erläggas. 

Tillsyn, ansrnr och besvär m. m. 

11 § Hälsovårdsnämnd har att utöva tillsyn över att sanitär olägenhet ej 
uppkommer vid hantering av avfall. 

I hälsovårdsstadgan (1958:663) finns bestämmelser om hälsovårdsniin1nds 
tillsyn, om övervakning och tillsyn i övrigt över den allmänna hälsovården 
samt om ansvar för den som orsakar sanitär olägenhet. 
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12 § I den utsträckning som kommun är skyldig att forsla bort avfall får ej 
avfallet omhändertagas eller forslas bort av annan person än den kommunen 
anlitar för detta ändamål. 

13 § Den som yrkesmässigt eller annars i större omfattning tar befattning 
med avfall i strid mot 12 § döms till böter. 

14 § Hälsovårdsnämnds beslut enligt 7 § tredje stycket överklagas hos 
länsstyrelsen genom besvär. 

Länsstyrelsens beslut överklagas hos kammarriitten genom besvär. 

15 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, förv<!ltningsmyn
dighet eller kommun får meddela föreskrifter om skyldighet enligt 4 och 

5§~. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. 
2. Genom lagen upphävs lagen Cl 965:54) om kommunala rer.hållningsav

gifter. 
3. Kommuns skyldighet enligt 7 § första stycket nya lagen beträffande 

avfall som avses i andra stycket upphör vid utgången av april månad 1979 
under förutsättning att fastighetsinnehavaren har gjort anmälan före 
utgången av januari månad. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i miljöskyddslagen (1969:387) 

Härigenom föreskrivs att 22 § miljöskyddslagen (1969:387) skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nurarande ~rdelse Föreslagen ~rdelse 

22 § 

Den som fått tillstånd enligt denna 
lag till miljöfarlig verksamhet kan ej 
på grund av bestämmelse i lagen 
eller i hälsovårdsstadgan den 19 

december 1958 (nr66]) åläggas att 
upphöra med verksamheten eller att 
med avseende på denna vidtaga 
försiktighetsmått utöver vad som 
anges i tillståndsbeslutet, om ej 
annat följer av 23-25 § eller 40 § 

andra stycket. 

Den som fått tillstånd enligt denna 
lag till miljöfarlig verksamhet kan ej 
på grund av bestämmelse i lagen 
eller i hälsovårdsstadgan (1958:66]) 

eller i lagen (] 979:000) om hamering 

av aifal/ åläggas att upphöra med 
verksamheten eller att med avse
ende på denna vidtaga försiktighets
mått utöver vad som anges i till
ståndsbeslutet, om ej annat följer av 
23-25 § eller 40 § andrn stycket. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i kommunala renhållningslagen (1970:892) 

Härigenom föreskrivs att 4-6 §§ kommunala renhållningslagen ( 1970:892) 
skall upphöra att gälla vid utgången av år 1979. 

4 Förslag till 
Lag om ändring i hälsm·årdsstadgan (1958:663) 

Härigenom föreskrivs att 9 kap. hälsovårdsstadgan (1958:663) skall 
upphöra att gälla vid utgången av år 1979. 

GOTAI\ Stockholm \qJq 


