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Delegering av beslutanderätt gällande avfallsdispenser 

Sammanfattning 
Enligt kommunens senaste Avfallsföreskrifter ska vissa avfallsdispenser, undantag, 
som tidigare handlades av Roslagsvatten AB numera handläggas av kommunen. Till 
dess att en permanent lösning på vem i kommunen som ska handlägga och fatta 
dessa beslut föreslås att anställd hos Miljö- och hälsoskyddsenheten ges delegation av 
Kommunstyrelsen att fatta besluten. Dispenser som utgör myndighets tillsyn enligt 
miljöbalken beslutas som tidigare av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens planutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Godkänna att Anders Ekström, Miljö- och hälsoskyddsenheten, ges delegation att 

fatta beslut i ärenden om dispenser från hämtningen av hushållsavfall och 
jämförligt avfall enligt Avfalls föreskrifter för Österåkers kommun och enligt 
bilaga 1 till tjänsteutlåtandet 

2. Delegationsärenden ska rapporteras till Kommunstyrelsen en gång per månad 
3. Delegationen omfattar inte dispenser som utgör myndighetstillsyn enligt 

miljöbalken inom Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsområde. 

Bakgrund 
Roslagsvatten AB har kommunens uppdrag att ansvara för hämtning, borttransport 
och behandling av hushållsavfall samt för information, upphandling av 
entreprenörer, utarbeta Avfallsplan, Avfallsföreskrifter och Avfallstaxa. 

I Österåkers senast antagna Avfallsföreskrifter (KF § 5:20, 2017-06-19) ska vissa 
dispenser, undantag, från avfallshanteringen numera handläggas av Österåkers 
kommun istället för som tidigare Roslagsvatten AB. Andringen har införts eftersom 
ett bolag inte ska fatta myndighetsbeslut det vill säga besluta i överklagningsbara 
ärenden. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden handlägger ärenden som berör egen behandling av 
matafall, slam och latrin som enligt miljöbalken inte får ske utan anmälan till 
myndigheten. I d essa ärenden fattas beslut om försiktighetsmått som avser att 
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förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden handlägger även klagomål på avfallshanteringen oavsett om det 
gäller eget omhändertagande eller hämtning genom Roslagsvattens försorg. Det 
innebär att Miljö- och hälsoskyddsnämnden inte ska handlägga dispensärenden där 
nämnden kan komma att utöva tillsyn i klagomålsärenden. Dispensärenden ska 
därför hanteras av annan nämnd än Miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Kommunicering, Samråd 
Möten och samråd har ägt rum mellan Samhällsbyggnadschefen, Roslagsvatten och 
Miljö- och hälsoskyddsenheten. 

Enhetens slutsatser 
Dispenser, undantag, från Avfallsföreskrifterna ska handläggas och beslut fattas. I 
kommunen finns det i dag ingen tekniska nämnd eller mosvarande där dessa beslut 
kan fattas. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därför att det är 
Kommunstyrelsen som fattar beslut i de ärenden som framgår av bilaga 1. För att 
förbättra servicen och effektiviteten i handläggningen bör delegation ges till en 
handläggare inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Delegationen kan ges till en 
handläggare på miljö- oc h hälsoskyddsenheten dock inte till den handläggare som 
handlägger myndighetsärenden inom avfallsområdet 

Tidigare beredning, källhänvisning och beslutsunderlag 
Avfallsföreskrifter för Österåkers kommun, antagna av Kommunfullmäktige § 5:20, 
2017-06-19. 

Bilagor 
Delegering av beslutanderätt gällande avfallsdispenser som beslutas av 
Kommunstyrelsen, daterad 2018-04-12. 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 

Maria Lindström 
Miljö- och hälsoskyddschef 



2018-04-12 Bilaga 1 

Delegering av beslutanderätt gällande avfalisdispenser som beslutas av Kommunstyrelsen 

Dispens/Undantag Kommentar 
(Lagrum, se Avfallsföreskrifterna) 

Uppehåll i avfallshämtning, 115-120 §§ Obebodd fastighet 

Befrielse från att lämna hushållsavfall, (eget 
omhändertagande av avfall) 121 o 127 §§ 

Se även 128 § 

Total befrielse att lämna hushållsavfall, (eget 
omhändertag-ande av avfall)127,129 och 
130 §§ 

Oenighet om placering av behållare, 
hämtplats, farbar väg eller vändplats, 107 §§ 

Roslagsvatten ska i första hand samråda 
med avfallslämnare, 106 § 

Anvisa plats för insamling av avfall, 55-56 och 
106-107 §§ 

Roslagsvatten ska i första hand samråda 
med avfallslämnare 

Bedöma om avfall kan hämtas 
(transportväg/vatten), 71-75 §§ 

Återkallande av beslutad dispens, 142 § (Miljö-och hälsoskyddsnämnden) kan 
besluta om förelägganden och förbud 


