
En entreprenör fortsätter tömma avfallskärl i Mise kommuner (Dnr
MISE/160/2021)

Det har kommit till förvaltningens kännedom att en entreprenör fortsätter tömma i Mise 
kommunerna trots att entreprenören ej vunnit entreprenaden för fastighetsnära 
avfallstransport.

Förvaltningen har sedan 1.11.2020 vid flertalet tillfällen pratat med entreprenören per telefon 
och skickat e-post om att entreprenören inte får tömma avfall från hushåll i Mise kommuner. 
Förvaltningen har gett entreprenören flera chanser att sluta med sitt agerande men trots 
uppmaningar fortsätter entreprenören tömma i Mise kommuner.

Entreprenören bryter mot 36 § avfallslagen, där det tydligt står att kommunalt anordnad 
avfallstransport bara får utföras av kommunen eller en avfallstransportör som handlar för 
kommunens räkning. Mise har konkurrensutsatt avfallstransporterna och vinnande 
entreprenörer utför tjänsterna på uppdrag åt Mise. 

Utöver att detta är olagligt så får det flera följder när en annan entreprenör agerar på 
marknaden då det skapar förvirring och irritation hos medborgarna och i slutändan påverkar 
det arbetsbelastningen för Mises personal samt medför att hushållen får dubbla avgifter då 
både Mise fakturerar avgifter på basen av den upphandlade entreprenören och ytterligare en 
avgift från en annan entreprenör. 

Förvaltningen anser att det krävs en juridisk åtgärd för att åtgärda detta, genom en 
polisanmälan om brott mot avfallslagens 36 § samt en anmälan till övervakande myndighet, 
ÅMHM och Landskapsregeringen som kan kräva att entreprenören slutar med det olagliga 
förfarandet och utfärda vite som fortgår tills entreprenören slutar.

Förslag: Styrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att göra en polisanmälan gällande 
Kuhlmans Åkeri för brott mot avfallslagens 36 § samt en anmälan till övervakande 
myndighet, ÅMHM och Landskapsregeringen.

Beslut: Styrelsen beslutar att uppmana Kuhlmans Åkeri att upphöra med tömningar av 
avfallskärl från hushåll i Misekommuner och inkomma med svar till varför han bryter mot 36 
§ i avfallslagen. Om inget svar inkommer inom 14 dagar så kommer Mise anmäla Kuhlmans 
Åkeri för brott mot avfallslagens 36 § till polisen och övervakande myndigheter, ÅMHM och 
Landskapsregeringen.


