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§ 74 Dnr 2019-000076 

Revidering av Lokala avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 

 
Sammanfattning av ärendet 
Avfallsföreskrifterna för Munkedals kommun antogs av 
Kommunfullmäktige 2017-02-08 med en revidering 2019-10-28 av §§ 
45–47. Syftet med revideringen var att förtydliga och förenkla 
möjligheterna att få avgiftsbefrielse för fastigheter som inte nyttjas eller 
är obeboliga. Den nya formuleringen innebär att man genom anmälan till 
Rambo tillsammans med eget intygande kan få avgiftsbefrielse, utan 
möjlighet för Rambo att pröva eller följa upp anmälan. Erfarenheten 
under 2020 visar att detta har missbrukats i flera fall, vilket får 
konsekvenser både direkt på ekonomin och indirekt på tilltron till 
Rambos och kommunens verksamhet. 
 
Rambo har i en hemställan därför uppmanat kommunen att på nytt 
revidera dessa paragrafer för att förhindra missbruk utan att förändra 
syftet med den förra revideringen. 
 
Föreslagen lydelse för §46: 
”Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är 
obeboelig kan efter ansökan till miljönämnden få total befrielse från 
hämtning av hushållsavfall, inklusive slam. 
 
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift 
kvarstår och fastighetsägaren har därmed tillgång till återvinningscentral 
för att avlämna de avfall som uppstår vid en eventuell rivning eller vid 
framtida renovering av fastigheten.” 
 
Föreslagen lydelse för § 47: 
”Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i 
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. 
 
Helårsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst sex 
månader. 
 
Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättningen att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela 
innevarande års hämtningsperiod, april t.o.m. september.  
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte nyttjas alls. 
Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. 
 
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet 
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.” 
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Forts § 74 
 
Yttrande från Miljönämnden i mellersta Bohuslän: 
De bedömer att ”…dispensen enligt § 46 ska tidsbegränsas, att det 
framkommer tydligare att det inte gäller för evigt. Formuleringen bör 
vara att ”dispensen gäller i 10 år förutsatt att de skäl som ligger till 
grund för beslutet inte ändras”. Då dispensen är kopplad till fastigheten 
och inte till fastighetsägaren gäller dispensen även vid ägarbyte.” 
Miljönämndens yttrande ligger i linje med kommunstyrelsens beslut 
2021-03-15, med en begränsning på 5 år. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2021-06-14, § 127 
Tjänsteskrivelse 
Hemställan från Rambo AB 
Lydelser; nuvarande och föreslagen 
Revidering av Avfallsföreskrifter för Munkedals kommun 
Beslut KS 2021-03-15, § 35 
Remissvar från Miljönämnden i mellersta Bohuslän 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avfallsföreskrifterna för 
Munkedals kommun enligt följande: 
 
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är 
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i 
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett 
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt 
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas 
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig 
fastighet debiteras ingen grundavgift.  
 
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i 
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i 
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll 
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under 
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års 
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses 
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. 
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet 
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår.   
 
Yrkande 
Jan Hognert (M), Christer Börjesson (-), Hans-Joachim Isenheim (MP): 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Jan Petersson (SD): Avslag i första hand och i andra hand ett 
ändringsyrkande i § 46 om att uppehåll i hämtningen gäller som längst 
10 år i taget. 
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Forts § 74 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan 
Peterssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst: Avslag. 
 
Omröstningsresultat 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD)  X  
Christoffer Wallin (SD)  X  
Pontus Reuterbratt (SD)  X  
Christer Börjesson (-) X   
Tony Hansson (SD)  X  
Mathias Johansson (SD)  X  
Jan Petersson (SD)  X  
Bo Ericson (SD)  X  
Henrik Palm (M) X   
Jan Hognert (M) X   
Ausra Karlsson (M) X   
Linda Wighed (M) X   
Martin Svenberg Rödin (M) X   
Ulla Gustafsson (M) X   
Johnny Ernflykt (M) X   
Göran Nyberg (L) X   
Karin Blomstrand (L) X   
Liza Kettil (S) X   
Rolf Berg (S) X   
Jenny Jansson (S) X   
Per-Arne Brink (S) X   
Inger Orsbeck (S) X   
Caritha Jacobsson (S) X   
Pia Hässlebräcke (S) X   
Leif Karlsson (S) X   
Christer Nilsson (C) X   
Karl-Anders Andersson (C) X   
Lars-Göran Sunesson (C) X   
Carina Thorstensson (C) X   
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Fredrik Olsson (KD)  X  
Rolf Jacobsson (KD)  X  
Malin Svedjenäs (V) X   
Ove Göransson (V) X   
Hans-Joachim Isenheim (MP) X   
Heikki Klaavuniemi (SD)  X  

 
Ja-röster: 25 
Nej-röster: 10 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Jan Peterssons (SD) ändringsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet. 
 
Omröstning begärs och kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
följande propositionsordning: 
Ja-röst: Bifall till Jan Peterssons (SD) ändringsyrkande. 
Nej-röst: Avslag till Jan Peterssons (SD) ändringsyrkande. 
 
Omröstningsresultat 

 Ja Nej Avstår 
Matheus Enholm (SD) X   
Christoffer Wallin (SD) X   
Pontus Reuterbratt (SD) X   
Christer Börjesson (-)  X  
Tony Hansson (SD) X   
Mathias Johansson (SD) X   
Jan Petersson (SD) X   
Bo Ericson (SD) X   
Henrik Palm (M)  X  
Jan Hognert (M)  X  
Ausra Karlsson (M)  X  
Linda Wighed (M)  X  
Martin Svenberg Rödin (M)  X  
Ulla Gustafsson (M)  X  
Johnny Ernflykt (M)  X  
Göran Nyberg (L)  X  
Karin Blomstrand (L)  X  
Liza Kettil (S)  X  
Rolf Berg (S)  X  
Jenny Jansson (S)  X  
Per-Arne Brink (S)  X  
Inger Orsbeck (S)  X  
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Caritha Jacobsson (S)  X  
Pia Hässlebräcke (S)  X  
Leif Karlsson (S)  X  
Christer Nilsson (C)  X  
Karl-Anders Andersson (C)  X  
Lars-Göran Sunesson (C)  X  
Carina Thorstensson (C)  X  
Fredrik Olsson (KD)   X 
Rolf Jacobsson (KD)   X 
Malin Svedjenäs (V)  X  
Ove Göransson (V)  X  
Hans-Joachim Isenheim (MP)   X 
Heikki Klaavuniemi (SD) X   

 
Ja-röster: 8 
Nej-röster: 24 
Avstår: 3 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera avfallsföreskrifterna för 
Munkedals kommun enligt följande: 
 
§ 46 Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den är 
helt obeboelig kan, efter ansökan till miljönämnden, få uppehåll i 
hämtning av hushållsavfall och slam från enskild avloppsanläggning. Ett 
skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är helt 
obeboelig och inte kan bebos/nyttjas någon del av året ska bifogas 
anmälan. Uppehåll i hämtningen gäller som längst 5 år i taget. Obeboelig 
fastighet debiteras ingen grundavgift.  
 
§ 47 Fastighetsinnehavaren kan, efter anmälan till Rambo, få uppehåll i 
hämtningen av hushållsavfall, inklusive slam. Helårsboende får uppehåll i 
hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid om minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll 
i hämtningen under förutsättningen att fastigheten är outnyttjad under 
en sammanhängande tid av minst hela innevarande års 
hämtningsperiod, april t.o.m. september. Med outnyttjad fastighet avses 
fastighet som inte bebos. Tillsynsbesök får inte generera hushållsavfall. 
Uppehåll gäller för högst ett år i taget, Fastighetens betalningsskyldighet 
för renhållningstaxans grundavgift kvarstår. 
 
Reservation 
Christoffer Wallin (SD) för gruppen. 
 
Expedieras 
Handläggare, för vidare handläggning 
Rambo AB, för information 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän, för information 
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