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Rutin för totalbefrielse från sophämtning 
 

Rutinbeskrivning 
 

 

 Kontrollera att ansökan är komplett. Om inte skickas ansökan tillbaka för 

komplettering. 

 

 När ansökan är komplett granskas uppgifterna i ansökan. Observera att kompostering 

av matavfall är ett krav för att dispens ska kunna medges. Fullständig befrielse från 

kommunal sophämtning kan beviljas endast om mängden restavfall som uppstår på 

fastigheten är obetydlig. Sökanden måste visa att mängden restavfall som uppkommer 

är så liten att inte heller förlängt intervall behövs. För att visa att förutsättningarna för 

befrielse är uppfyllda måste sökanden genom noggranna specificeringar redovisa 

vilket avfall som uppkommer, hur det avses tas om hand och vilken påverkan på 

omgivningen avfallshanteringen kan medföra. Att sökanden sorterar ut avfall med 

producentansvar är inte tillräckligt för att få totalbefrielse. Det är inte tillåtet att själv 

elda upp eller transportera hushållsavfall (inte heller från fritidsbostad till 

permanentbostad), och hushållsavfall får inte lämnas på ÅVC:er. I domar från Mark- 

och miljööverdomstolen har det fastslagits att behov av sophämtning föreligger om 

övernattning på en fastighet sker, vilket innebär att totalbefrielse endast kan medges 

om sökande endast gör tillsynsbesök på en fastighet. Vid ett normalt utnyttjande av en 

fritidsbostad kan dispens inte erhållas. 

 

 Kontrollera om tidigare dispens finns, när den tidigare dispensen går/gått ut, tidigare 

diarienummer m.m. 

 

 Beslut fattas med stöd av kommunernas avfallsföreskrifter och hänsynsreglerna i 

miljöbalken enligt mall i MiljöReda. Beslut om avslag ska enligt gällande 

delegeringsordning fattas av direktionen. 

 

 Dispens är tidsbegränsad i Simrishamns och Tomelilla kommuner (max fem år). 

Information om när dispensen upphör att gälla ska finnas i beslutet. 

 

 Dispensen är personlig och upphör att gälla om fastigheten byter ägare, vilket det ska 

finnas information om i beslutet. 

 

 Information om hur man överklagar till länsstyrelsen ska bifogas beslutet. 
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 Kopia av beslutet skickas till Ökrab, Måsalycke avfallsanläggning, 277 45 S:t Olof, 

eller till Ystads kommun, Avfallsenheten, Koppargatan 7, 271 80 Ystad. 

 

 Om dispens medges skapas objekt i renhållningsregistret om sådant inte redan finns 

(OBS! Ett objekt per typ av renhållningsdispens). I objektet registreras handläggare, 

vilken typ av dispens som medgivits, datum för medgivande samt delegationsnummer. 

 

 Fakturering sker enligt gällande rutin. 

 

 Ärendet avslutas. 

  
 
 

Lagrum 
Renhållningsordning för Simrishamns och Tomelilla kommun resp. Ystads kommun  

Miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 3 och 6 §§) 

Miljöbalken 26 kap. 9 § 

 

Övrigt 

Domar från Mark- och miljööverdomstolen: 

 

 M 5013-11 (dispens beviljas – tillsynsbesök utan övernattning) 

 M 6222-00 (dispens beviljas inte – sökanden har inte visat att förutsättningar för dispens 

finns) 

 M 5444-08 (dispens beviljas inte – vistelse 23 dagar, 2 övernattningar) 

 M 1055-01 (dispens beviljas – endast tillsynsbesök) 

 M 602-04 (dispens beviljas – p.g.a. lokalisering/hämtningsväg) 

 M 5993-08 (dispens beviljas inte – fritidsbostad som inte enbart används för 

tillsynsbesök) 

  

 

 


