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Förslag till avfallsföreskrifter 

Sammanställning synpunkter och åtgärder 

 
Övergripande 

Österåkers kommun har, genom Roslagsvatten, tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter om 
hantering av avfall. Samråd har hållits under perioden 28 juni till 1 oktober 2016, efter begäran om förlängd 
svarstid från Österåkers kommun.  

Information om förslaget m.m. har funnits på Roslagsvattens hemsida och annonserades särskilt i DN. 
Information via epost skickades till ett antal olika aktörer, se sammanställning nedan.  

Inkomna synpunkter presenteras nedan liksom ev. åtgärder samt större ändringar. Justeringar av 
redaktionell karaktär redovisas inte.  

Samrådslista  

Följande aktörer tog emot särskild information via epost.  

Interna parter 

- Österåkers kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
- Österåkers kommun, Byggnadsnämnden 
- Österåkers kommun, Näringslivs- och utvecklingsenheten 
- Österåkers kommun, Skärgårdsrådet  
- Roslagsvatten, VA 
- Roslagsvatten, Kundservice 

RV entreprenörer 

- RenoNorden  
- Suez 
- Liselotte Lööf 
- Ragnsells 
- Breviks Allservice 
- Swoosh 
- Svensk Tanktranspor 
- LBS entreprenad 
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Externa intressenter 

- Naturskyddsföreningen i Österåker 
- Värmdö kommun  
- Norrtälje kommun 
- Ekerö kommun 
- Söderhalls Renhållningsverk (SÖRAB) 
- Vallentuna kommun  
- Knivsta kommun  
- Vaxholms stad – Stadsbyggnadsnämnden 
- Vaxholms stad – SRMH 
- Armada Fastigheter AB 
- Akelius Residential Property AB 
- Aptare Fastigheter AB 
- Villaägarnas regionkontor ABC 
- Fastighetsägarna Stockholm 

Samfälligheter m.m. 

- Ingmarsö byalag 
- Brevik-Lerviks vägförening 
- Flaxenviks vägförening 
- Åsättra vägsamfällighetsförening 
- Grandalens vägsamfällighet 
- Österskärs vägförening 
- Skirhults samfällighetsförening 
- Örsö byalag 
- Östra Lagnö byalag 
- Stava samfällighetsförening 
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Sammanställning inkomna externa synpunkter  

Nedan redogörs för inkomna externa synpunkter. Uppgifter om kontaktpersoner/uppgiftslämnare har utelämnats ur denna 
sammanställning.  

Synpunkt/förslag Kommentar/förslag på åtgärd 

28/37§ För större företag och anläggningar borde schemat läggas i samråd med 
fastighetsägaren och/eller verksamhetsutövaren för att undvika onödiga 
transporter som leder till sämre miljö och ekonomi. Detta då verksamheten 
ofta styr behovet och tvärt om. Detta gäller både avfalls- och slamtömning.  

 

I syfte att öka tydligheten gentemot verksamhetsutövare justeras ett antal punkter i förslaget enligt 
nedan.  

- Verksamheter bryts ut och synliggörs genom specifika paragrafer där det behövs.  
- Förtydligar förutsättningar för säsongsverksamheter, både hämtningsområde fastland och 

skärgård.  
- Ang. slamhämtning kompletteras föreskrifterna med särskild ”verksamhetsparagraf” och 

att hämtschema upprättas av RV i samråd med verksamhetsutövaren 

Vidare arbetar RV mer aktivt med att informera kund om verkligt tömningsbehov.  

80§ Enligt förslaget kan behållare samt avfall inte överskrida 10 000 kg. Vi anser 
att denna vikt är för låg då t.ex. vår komprimator väger tom ca 5000 kg. När den 
är full kan den bära ca 10 000 kg avfall. Alltså vägen en optimalt fylld behållare 
ca 15 000 kg. Att begränsa vikten av behållare och avfallsvikt till 10 000 kg är 
enligt oss inte förenligt med ett gott miljöarbete. Detta då behållare måste 
tömmas oftare för att inte överskrida maximalviken vilket leder till fler 
transporter i hela kedjan. Vidare är det icke ekonomiskt att inte utnyttja 
behållarna till dess fulla potential. Vi önskar se att den maximala vikten höjs till 
ca 15 000 kg, något som inte är några problem för dagens lastväxlare eller 
fartyg att hantera.  

RV avser för tillfället inte att justera förslaget men frågan kommer att utredas vidare.  

Det finns alltid möjlighet för den enskilda fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren att ansöka om 
undantag/dispens från gällande föreskrifter och denna fråga kan även hanteras på sådant sätt.  

s. 4  §1 Avfallsförordningen. I dokumentet står det Avfallsförordningen 
(2001:1063) Detta är den gamla förordningen och den har ersätts. Rätt 
förordning ska vara ”Avfallsförordningen (2011:927)”. 

Justeras, se sammanställning över ändringar.  
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s. 5  §18. Här uppges att ”Den som bedriver torghandel eller liknande 
verksamhet är skyldig att, om inte annat anges i dessa föreskrifter, ha avtalat 
med Roslagsvatten, om hämtning av uppkommet avfall”. 
Här behöver det tydliggöras att det som avses är hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. Verksamhetsavfall behöver ju inte avtalas genom 
Roslagsvatten. 

Justeras, se sammanställning över ändringar.  

§45-48 bör kompletterats med information om tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning eller funktionshinder.  

Förslag på skrivning: se Vallentunas avfallsföreskrifter, bilaga 4, sid 37.  

 

 

Justeras, se sammanställning över ändringar.  

§ 117 bör förtydligas 
Vi anser att krav på avlämnare av avfallet att lämna anmälan inklusive intyg till 
Roslagsvatten. Här bör presenteras om det är läkarintyg ni vill ha. Om 
Roslagsvatten ska sedan handlägga ärendet bör hänsyn tas till gällande regler 
om sekretess som gäller för vissa sjukdomar mm samt hur dessa intyg ska 
förvaras hos Rolsagsvatten. Om en avfallsingenjör hos Roslagsvatten ska göra 
vissa hälsobedömningar om avfallslämnarens funktionsnedsättning anser vi bör 
vara helt uteslutet. Här känns det som om Roslagsvatten tagit en roll som 
egentligen en biståndshandläggare har. Här bör ni överväga om ni inte ska 
överlämna hela hanteringen, intyg och bedömningarna helt och hållet till 
Socialnämnden i er kommun.   

 

Justeras, se sammanställning över ändringar.  

 

Idag sker debitering för varje tillfälle som hämtning sker. Dock tror jag att det 
uppmanar till ökad sortering och minskning av avfallet om debitering sker 
baserat på vikt istället för per hämtning. Dessutom skulle problemet på 
sommaren med besvärande lukt från komposttunnorna minska.  

Detta förslag är inget som påverkar det förslag till avfallsföreskrifter som har presenterats. Men en 
översyn och analys av ev. viktbaserad insamling tas med i kommande tjänsteöversyn.  
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Har läst igenom förslaget och har egentligen bara en synpunkt/fråga. Den gäller 
hanteringen av fosforfällor. Bör inte fartyget jämnställas med kranbil i 
skärgården. Dvs. det borde stå kranbil/fartyg istället för bara kranbil. 
Antar att ni egentligen är lika skyldig att ta hand om avfallet i skärgården som 
på fastlandet. Vi klarar med vår kran av detta på samma avstånd som ni ställer 
som krav för kranbilen. 

Hittills har detta varit en icke-fråga då Miljö- och hälsa, Österåkers kommun, i givna tillstånd anger att 
det ska finnas ett skötselavtal med leverantör. Lämpligheten i detta är dock något som behöver 
diskuteras med Miljö- och hälsa då detta strider mot kommunens totala insamlingsansvar för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.  

Det råder viss osäkerhet kring hanteringen av fosforfällor och frågan kommer att hanteras särskilt i 
separat utredning.  
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Sammanställning inkomna synpunkter från Miljö- och hälsa 
 

 
  

Synpunkt/förslag Kommentar/förslag på åtgärd 

Ansvaret mellan Roslagsvatten AB och kommunens nämnder/enheter ska 
tydliggöras så att det framgår vem som ansvarar för handläggningen av 
abonnemangs- och driftfrågor samt anmälnings- och ansökningsärenden.  

Hanteras av Österåkers kommun.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås ansvara för anmälningsärenden som 
gäller egen behandling av avfall som matavfall, latrin och slam.  

Justeras.  

Övriga frågor som är överklagningsbara föreslås beslutas av annan kommunal 
nämnd.  

Frågan hanteras av Österåkers kommun.  

Företräde vid tolkningen av föreskrifterna enligt 2§ i förslaget till föreskrifter 
ska inte åvila Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

Justeras, se sammanställning över ändringar.  

Informationsansvaret till hushållen om hushållsavfall, förpacknings- och 
returpapper i 7 och 8§§ ska förtydligas.  

Justeras, se sammanställning över ändringar.  

Texten i sista stycket i bilaga 2 ändras/kompletteras med texten att explosiva 
restprodukter lämnas in till den aktör som har tillstånd för mottagning och 
hantering.  

Justeras, se sammanställning över ändringar.  

Undantag från längsta tid mellan varje slamtömning enligt 121 och 122§§ bör 
kunna medges i enskilda fall.  

Justeras, se sammanställning över ändringar.  
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Sammanställning ändringar  

Nedan redovisas större ändringar i förslag. Ändringar av redaktionell karaktär redovisas inte.  

  

                                                                 
1
 Bland dessa författningar ingår lokala föreskrifter om avfallshantering och föreskrifter om särskild avfallstaxa.  

Text samrådsversion Förslag till föreskrifter - Reviderad text 

1 § För kommunens avfallshantering gäller: 
• Miljöbalken (1998: 808) 
• Avfallsförordningen (2001: 1063) 
• Plan- och bygglagen (2010: 900) 
• Förordningar och föreskrifter om avfall utfärdade med stöd av miljöbalken  
• Andra författningar 

 

1§ För kommunens avfallshantering gäller: 

 Miljöbalken  

 Avfallsförordningen  

 Plan- och bygglagen  

 Förordningar och föreskrifter om avfall utfärdade med stöd av miljöbalken
1
 

 Andra författningar 

 

 
2 § Österåkers kommun och Roslagsvatten AB, genom Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, har företräde vid tolkning av de lokala föreskrifterna för 
avfallshantering. Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har 
samma betydelse som i miljöbalken och avfallsförordningen. Definitioner av 
begrepp framgår av bilaga 1.  

 

2§ Roslagsvatten AB har, i frågor som inte är överklagningsbara, företräde vid tolkning av de lokala 

föreskrifterna för avfallshantering.  Österåkers kommun har, genom gällande kommunal nämnd eller 

liknande, och i frågor som är överklagningsbara, företräde vid tolkning av de lokala föreskrifterna för 

avfallshantering.  

Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i miljöbalken och 

avfallsförordningen. Definitioner av begrepp framgår av bilaga 1. 
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2
 Par 58, Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar.  

Text samrådsversion Förslag till föreskrifter - Reviderad text 

 
8 § Kommunens särskilda ansvar att informera hushållen kring hanteringen av 
förpackningsavfall regleras i gällande förordning om producentansvar för 
förpackningar.  

 

8§ Kommunens särskilda ansvar att informera hushållen kring hanteringen av förpackningsavfall 
regleras i gällande förordning

2
 om producentansvar för förpackningar. Kommunen ska informera 

hushåll om: 

- Skyldigheten att sortera förpackningsavfall från annat avfall 
- Hur sortering ska gå till  
- Tillgängliga insamlingssystem 
- Hur hushållen kan bidra till ökat materialutnyttjande  
- De återvinningsresultat som sorteringen bidrar till.  

18 § Den som bedriver torghandel eller liknande verksamhet är skyldig att, om 
inte annat anges i dessa föreskrifter, ha avtalat med Roslagsvatten, om 
hämtning av uppkommet avfall.  

 

18§ Den som bedriver torghandel eller liknande verksamhet är skyldig att, om inte annat anges i 

dessa föreskrifter, ha avtalat med Roslagsvatten, om hämtning av uppkommet hushållsavfall och 

därmed jämförligt avfall, se även bilaga 2.  

 

Hämtningsintervall Fastland/flerbostadshus och verksamheter 
32 § Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av rest- och 
matavfall minst en gång var 14:e dag under hela året. Se även 28 §.  
 
33 § Pumpbart matavfall i sluten tank eller utsorterat matavfall genom sopsug 
hämtas efter särskild överenskommelse. Se även bilaga 2.  

Hämtningsintervall Fastland/flerbostadshus  
32§ Från flerbostadshus sker hämtning av rest- och matavfall minst en gång var 14:e dag under hela 

året. Se även 29§.  

33§ Pumpbart matavfall i sluten tank eller utsorterat matavfall genom sopsug hämtas efter särskild 

överenskommelse.   
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Text samrådsversion Förslag till föreskrifter - Reviderad text 

Hämtningsintervall Skärgård/en- & tvåfamiljshus  
34 § Rest- och matavfall som uppstår hos en- och tvåfamiljsfastigheter hämtas i 
den omfattning och ordning som kommunen bestämmer, se även 28 §. 
Ordinarie säsongshämtning varierar enligt nedan:  
 
- Hämtning vid fastigheten sker under perioden v16 – v46.  

- Hämtning i gemensamma storbehållare under perioden v.47 – v15.  
 
 

Hämtningsintervall Skärgård/en- & tvåfamiljshus 
35§ Rest- och matavfall som uppstår hos en- och tvåfamiljsfastigheter hämtas i den omfattning och 

ordning som kommunen bestämmer, se även 29§. Ordinarie säsongshämtning varierar enligt nedan:  

- Hämtning vid fastigheten sker under perioden v16 – v46.  

- Hämtning/uppsamling i gemensamma storbehållare under perioden v.47 – v15. 

- Hämtning/uppsamling i 660 liters kärl v47-v15 

Hämtningsintervall Skärgård/verksamheter  
37 § Från verksamheter, affärshus, kontorshus och liknande sker hämtning 
minst en gång var 14:e dag under hela året. Se även 28§.  

 

Hämtningsintervall verksamheter 
38§ Från verksamheter inkl. säsongsverksamheter, affärshus, kontorshus och liknande inom 

hämtningsområde Fastland sker hämtning minst en gång var 14:e dag under hela året.  

39§ Pumpbart matavfall i sluten tank eller utsorterat matavfall genom sopsug, inom 

hämtningsområde fastland, hämtas efter särskild överenskommelse.   

 

40§ Från verksamheter inkl. säsongsverksamheter, affärshus, kontorshus och liknande inom 

hämtningsområde Skärgård sker hämtning i den omfattning och ordning som Roslagsvatten 

bestämmer. Hämtningsschema fastställs i samråd med verksamhetsutövaren.   

 
40 § Slam från enskilda avloppsanordningar hämtas enligt schema upprättat av 
Roslagsvatten och minst i den omfattning som anges i nedanstående tabell.  

 

43§ Slam från enskilda avloppsanordningar hämtas enligt schema upprättat av Roslagsvatten och 

minst i den omfattning som anges i nedanstående tabell. Undantag från bestämmelserna kan medges 

i enskilda fall, se 134§.  
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Text samrådsversion Förslag till föreskrifter - Reviderad text 

Ny paragraf 44§ Slam från enskilda avloppsanordningar kopplade till verksamheter hämtas minst i den omfattning 

som anges i nedanstående tabell och enligt schema upprättad av Roslagsvatten i samråd med 

verksamhetsutövaren.  

 Har kompletterats även med tabell.  

 

 
43§ Fettavfall från stekbord, fritöser och liknande hämtas minst två gånger per 
år. Avfallslämnaren har rätt att anlita valfri entreprenör för omhändertagande, 
se även 100 § - 101 §. Avfallslämnaren ska årligen, för Roslagsvatten, redovisa 
kopia på gällande avtal för transport och behandling. Samt redovisa lämnade 
avfallsmängder.  

 

47§ Spillfett från livsmedelsberedning (stekbord, kycklinggrillar, fritöser och liknande) hämtas minst 2 

ggr per år av renhållare.  

Har justerats efter samråd med Avfall Sverige kring rådande lagstiftning. Fast fettavfall faller under 

benämningen hushållsavfall och därmed jämförligt avfall och ansvaret för hanteringen kan inte 

regleras bort genom avfallsföreskrifterna.  

 

Ny paragraf 
50§ Det ska vara möjligt för personer med funktionsnedsättning att lämna och sortera avfall. 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som på grund av funktionsnedsättning, 

funktionshinder eller annan sjukdom inte själv kan avlämna avfallet i därför avsedd kärl, kan ansöka 

om hemtjänstinsats hos socialförvaltningen eller ansöka om annat hämtningsställe enligt 131§.  

 
68§ Där slamtömningsfordon används i hämtningsområde Skärgård ska farbara 
transportvägar vara minst 2,5 meter breda och tillräckligt bäriga för 
renhållarens hämtningsfordon. Gångväg ska vara jämn och växtlighet och andra 
hinder ska röjas så att utrymmet blir minst 3 meter brett och 3 meter högt. 
Dispens kan ges av Roslagsvatten.  

 

75§ Där slamtömningsfordon används i hämtningsområde Skärgård ska farbara transportvägar vara 

minst 2,5 meter breda och tillräckligt bäriga för renhållarens hämtningsfordon. Gångväg ska vara 

jämn och växtlighet och andra hinder ska röjas så att utrymmet blir minst 3 meter brett och 3 meter 

högt. Dispens kan ges av Roslagsvatten.  

 

Om tömning sker direkt från slamfärjan behöver båten 1 meter djup i fören (vid land) och 2 meter 

djup, 20 meter ut samt 10 meter i farledsbredd.  
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3 Kärl eller säck 

Text samrådsversion Förslag till föreskrifter - Reviderad text 

Rest- och matavfall  

Behållare (både kärl och säck) får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. 
Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den 
eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. 

Saknade §-nummer.  

Rest- och matavfall   

82§ Behållare (både kärl och säck) får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller 
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 
tillgodoses. 

83§ Behållare som är för tung eller överfullt töms inte. För hämtning krävs att mängden avfall delas 
upp på fler behållare

3
 till nästa ordinarie hämtningstillfälle. Extratömning kan ske efter beställning av 

fastighetsägaren/hyresgästen. 

84§ Fastighetsägaren ansvarar för att, på tömningsdagen vintertid, förhindra fastfrysning av avfallet i 
kärlet. Fastfruset avfall töms inte pga. ökad risk för skador på kärl och dylikt.  
 

 
105 § Vid hantering av anmälan eller ansökan om undantag utgår särskild avgift 
enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.  

 

 

113§ Vid hantering av anmälan eller ansökan om undantag utgår särskild avgift enligt gällande taxa 

för handläggning inom avfallsområdet eller prövning/tillsyn inom miljöbalkens område.  

110§ Österåkers kommun eller Roslagsvatten handlägger inkomna ärenden 
enligt nedanstående tabell.  

114§ Österåkers kommun eller Roslagsvatten handlägger inkomna ärenden enligt nedanstående 

tabell. Övriga frågor som inte faller under någon av nedan angivna kategorier hanteras i första hand 

av Roslagsvatten, som i varje enskilt fall beslutar om vidarehantering.  

 
109§ Vid medgivande av uppehåll i hämtning får endast enstaka tillsynsbesök 
genomföras. Övernattning får inte ske på fastigheten. Fastigheten ska inte 
heller vara under renovering eller liknande verksamhet under 
uppehållsperioden.  

117§ Vid medgivande av uppehåll i hämtning får endast enstaka tillsynsbesök genomföras. 

Övernattning får inte ske på fastigheten. Tillsynsbesöket får inte heller ge upphov till sådant avfall 

som ska hämtas av kommunen vid fastigheten.  
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4 Grundavgift erläggs för att täcka fasta kostnader för avfallshantering, såsom återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, administration, planering och information. 
Dessa kostnader är oberoende om fastighetsinnehavaren inte ger upphov till hushållsavfall vid fastigheten under en viss period.  

Text samrådsversion Förslag till föreskrifter - Reviderad text 

 
110 § Ansökan ska lämnas senast 4 veckor före den avsedda uppehållsperioden. 
Uppehåll i hämtning liksom avgiftsbefrielse börjar gälla en månad efter 
inkommen anmälan. Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.  

119§ Ansökan ska lämnas senast 4 veckor före den avsedda uppehållsperioden. Uppehåll i hämtning 

liksom avgiftsbefrielse börjar gälla en månad efter inkommen anmälan. Fastighetsinnehavaren har 

under uppehållstiden tillgång till den kommunala återvinningscentralen och därmed kvarstår 

skyldigheten att betala grundavgift.
4
 

Stycke om ”Eget omhändertagande” och ”Total befrielse från skyldigheten att 
lämna hushållsavfall” har slagits samman med syfte att förtydliga innebörden i 
konceptet att befrias från att lämna avfall till kommunen. Avsnittet har även 
kompletterats med ”Befrielse från att lämna hushållsavfall” med syfte att 
uppfylla Miljöbalkens krav i 24§, 15 kap. Miljöbalken. 
 
EGET OMHÄNDERTAGANDE  
Kompostering av trädgårds- och matavfall  
112 § Kompostering av trädgårdsavfall och vegetabiliskt matavfall får ske utan 
anmälan eller ansökan. Komposteringen ska utföras på fastigheten och på så 
sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.  

113 § Kompostering av animaliskt matavfall får ske efter ansökan och om 
kompostering sker i skadedjurssäker behållare. Kompostering hos 
permanentboende (åretruntboende) ska ske i isolerad kompostbehållare. 
Ansökan om kompostering av animaliskt matavfall hanteras av Österåkers 
kommun, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden. Avgift utgår enligt gällande taxa för 
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT LÄMNA HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL 

121§ Om det finns särskilda skäl kan den enskilde fastighetsinnehavaren som själv kan ta hand om 
sitt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, befrias 
från skyldigheten att lämna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall till kommunen för insamling, 
transport, bortskaffande och återvinning. Se nedan för särskilda villkor och krav.  

Kompostering av trädgårds- och matavfall  
122§ inga förändringar 

Kompostering av latrinavfall  
123§ inga förändringar 

Eget omhändertagande av slam  
124§ inga förändringar 

Befrielse från att lämna hushållsavfall 
127§ Om det finns särskilda skäl kan den enskilda fastighetsinnehavaren som själv kan hantera och 
omhänderta allt sitt hushållsavfall och därmed jämförligt avfall på den egna fastigheten, få befrielse 
från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen. För att kunna beviljas dispens från krävs att 
den enskilde: 
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5 Med detta menas att den enskilde fastighetsägaren har möjlighet att själv transportera avfallet till den kommunala återvinningscentralen.  

114 § Bestämmelser om reducerad avgift vid kompostering regleras i gällande 
avfallstaxa.  
 
Kompostering av latrinavfall  
115 § Kompostering av latrinavfall kan medges efter ansökan till Österåkers 
kommun11. Specifika villkor kring kompostutformning, placering och skötsel 
framgår av gällande ansökningsblankett.  
 
Eget omhändertagande av slam  
116 § Avfallslämnare som ansöker om egen behandling av slam kan befrias från 
skyldigheten att lämna slam under förutsättning att olägenhet för människors 
hälsa, miljön och renhållningspersonalens arbetsmiljö inte uppstår. Se även 124 
§ - 125 §.  

 Befrielse från att lämna hushållsavfall  
Nytt stycke  
 
TOTAL BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT LÄMNA 
HUSHÅLLSAVFALL  
Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om 
sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och 
miljön, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för insamling, 
transport, bortskaffande och återvinning.  
- För att kunna bevilja total befrielse från kommunal renhållning krävs att den 
enskilde kan visa att det överhuvudtaget inte finns något behov av att ta 
kommunens renhållningstjänster i anspråk och att det inte uppkommer något 
avfall som behöver tas om hand av kommunen.  
- Vid total befrielse från kommunal renhållnings finns det inte någon grund att 
ta ut avgifter eftersom det inte utförs några tjänster med stöd av 15 kap.  
- Ansökan ska lämnas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

- Visar att hantering och omhändertagande av avfallet sker på den egna 

fastigheten.  

- Visar att hantering och omhändertagande av avfallet sker på ett godtagbart sätt 

ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.  

- Har tillgång till den kommunala återvinningscentralen. 
5
 

128§ Befrielse från att lämna hushållsavfall enligt ovan, innebär inte befrielse från kommunal 

grundavgift enligt gällande avfallstaxa.  Ansökan lämnas till Österåkers kommun. 

TOTAL BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT LÄMNA HUSHÅLLSAVFALL 

129§ Om det finns särskilda skäl kan fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall 
på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, befrias från skyldigheten att lämna 
avfall till kommunen för insamling, transport, bortskaffande och återvinning.   

För att kunna beviljas total befrielse från kommunal renhållning krävs att: 
- Den enskilde kan visa att det överhuvudtaget inte finns något behov av att ta kommunens 

renhållningstjänster i anspråk och att det inte uppkommer något avfall som behöver tas 

om hand av kommunen.  

- Fastighetens bostadsbyggnad är i sådant skick att den inte kan användas för 

bostadsändamål inom överskådlig framtid.  

130§ Beslut om totalbefrielse är tidsbegränsade och kopplat till den enskilde fastighetsinnehavaren.  
Vid total befrielse från kommunal renhållnings finns det inte någon grund att ta ut avgifter eftersom 
det inte utförs några tjänster med stöd av 15 kap. Ansökan ska lämnas till Österåkers kommun.  
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HÄMTNING AV BEHÅLLARE VID SÄRSKILDA SKÄL  
117 § Avfallslämnare som p.g.a. handikapp eller sjukdom begär hämtning av 
hushållsavfall på annan plats än ordinarie uppställningsplats eller för hämtning 
av avfallsbehållare längre än 1,5 meter för sidlastande fordon och 5 m för 
baklastande och övriga fordon samt fartygs angöringsplats ska lämna anmälan 
inklusive intyg till Roslagsvatten. Hämtnings- och transportvägar ska vara 
lättframkomliga och i övrigt uppfylla bestämmelserna i dessa föreskrifter. 
Gångavstånd till avfallsbehållare för renhållarens personal ska inte överstiga 50 
m. Gångavståndsavgift erläggs enligt avfallstaxan.  

 

BEGÄRAN OM ANNAT HÄMTNINGSSTÄLLE VID SÄRSKILDA SKÄL 
131§ Avfallslämnare som p.g.a funktionsnedsättning, funktionshinder eller annan sjukdom inte själv 

kan lämna avfallet vid ordinarie uppställnings-/uppsamlingsplats kan begära undantag från 

föreskrifterna. Undantag medges efter ansökan till Roslagsvatten.  

 

- Hämtnings- och transportvägar ska vara lättframkomliga och i övrigt uppfylla bestämmelserna i 

dessa föreskrifter. Eventuell gångavståndsavgift erläggs enligt gällande avfallstaxa. 

 

- Avgift för eventuell hemtjänstinsats tas ut i enlighet med gällande hemtjänsttaxa i Österåkers 

kommun. Se även 49§.  

GLESARE SLAMSUGNINGSINTERVALL  
121 § Glesare slamsugningsintervall till en gång vartannat år kan beviljas av 
Österåkers kommun12 vid följande förutsättningar:  
- Permanenthushåll med slamavskiljare för BDT-spillvatten med våtvolym av 
minst 500 l per person dock totalt minst 1100 l.  

- Hushåll med slamavskiljare för WC- och BDT-spillvatten med en våtvolym av 
minst 1000 l per person dock totalt minst 2000 l.  
 
I övrigt gäller att avloppsanordningen ska fungera och får inte orsaka olägenhet 
för hälsa eller miljön.  
 
122 § Glesare slamsugningsintervall till en gång per år kan beviljas av 
Österåkers kommun13 vid följande förutsättningar:  
 

Justerad efter samråd med Miljö- och hälsa, Österåkers kommun.  
 

GLESARE SLAMSUGNINGSINTERVALL 
134§ Glesare slamsugningsintervall för enskilda avloppsanläggningar kan efter ansökan till Österåkers 

kommun beviljas under förutsättningen att  

- anläggningen har en tillräcklig kapacitet/låg nyttjandegrad  

- att anläggningens funktion inte försämras  

- att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår 

- att tömning inte försvåras genom hoptorkade slamkakor 
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 Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, Österåkers kommun  

- Fastigheter med kemiska minireningsverk.  

- Permanentfastighet med sluten tank,< 6 m3.  
 
I övrigt gäller att avloppsanordningen ska fungera och får inte orsaka 
olägenhet.  
123 § Anmälan ska vara Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillhanda senast två 
månader före ordinarie slamtömning.  
 

135§ Glesare slamsugningsintervall kan beviljas av Österåkers kommun
6
 vid följande förutsättningar: 

- Permanenthushåll med slamavskiljare för BDT-spillvatten med våtvolym av minst 

500 l per person dock totalt minst 1100 l.  

 
- Hushåll med slamavskiljare för WC- och BDT-spillvatten med en våtvolym av 

minst 1000 l per person dock totalt minst 2000 l.  

 
- Fastigheter med minireningsverk 

- Permanentfastighet med sluten tank,< 6 m
3

.  

 
136§ Ansökan ska vara Österåkers kommun tillhanda senast två månader före ordinarie 

slamtömning.  

 


