
Sid 1 (2) 
SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 
060102 

DOM 
2020-03-19 
Stockholm 

Mål nr 
M 6920-19 

Dok.Id 1560856 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 2290 
103 17 Stockholm 

Birger Jarls Torg 16 08-561 670 00 
08-561 675 50  

 
måndag – fredag 
09:00–16:30 

E-post: svea.hovratt@dom.se 
www.svea.se 

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-05-29 i mål nr M 8469-18, se 
bilaga A 

PARTER 

Klagande 
Diensten Ekonomisk förening, 769615-7846 

Ombud: Advokat I S 

Motpart 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun 
Box 8136 
104 20 Stockholm  

SAKEN 
Förbud mot att lämna hushållsavfall till annan än transportör som omfattas av given 
dispens  
___________________ 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT 

Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och 

miljööverdomstolen Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommuns beslut 

den 20 november 2018, § 20, Dnr 2018-4697, om förbud mot att lämna spillfett och 

fett från fettavskiljare från McDonald’s restauranger i Stockholms kommun till någon 

annan än transportör som omfattas av föreningens dispens den 10 april 2018.  

___________________    



Sid 2 
SVEA HOVRÄTT DOM M 6920-19 
Mark- och miljööverdomstolen 

YRKANDEN M.M. I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN 

Diensten Ekonomisk förening har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska 

fastställa Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun har motsatt sig att mark- 

och miljödomstolens dom ändras.  

Parterna har anfört i huvudsak detsamma som i underinstanserna. 

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL 

Nämnden har i beslut den 20 november 2018 förbjudit Diensten Ekonomisk förening 

att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald’s restauranger i

Stockholms kommun till någon annan än transportör som omfattas av föreningens 

dispens av den 10 april 2018.  

Mark- och miljööverdomstolen har i dom denna dag i mål nr M 6924-19 förklarat att 

dispens från förbudet i 15 kap. 24 § första stycket miljöbalken inte krävs för 

bortforsling av avfall i form av spillfett och fett från fettavskiljare från McDonald’s 

restauranger i Stockholms kommun. Det saknas därmed grund för det aktuella beslutet 

om förbud. Mark- och miljödomstolens dom ska därför ändras och nämndens beslut 

upphävas.  

Domen får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte 

överklagas. 

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Borg, Birgitta Bylund Uddenfeldt och 

Lars Olsson, referent, samt tekniska rådet Mikael Schultz.  

Föredragande har varit Ulrika Agerskans. 



Sid 1 (3) 
NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2019-05-29 
meddelad i 
Nacka 

Mål nr M 8469-18 

Dok.Id 591866 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka 

Sicklastråket 1 08-561 656 40 måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

PARTER 

Klagande 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun 
Box 8136 
104 20 Stockholm 

Motpart 
Diensten Ekonomisk 
förening 

Ombud: Advokat I S 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut 2018-12-14 i ärende nr 505-52522-2018, se 
bilaga 1 

SAKEN 
Förbud mot att lämna hushållsavfall till annan än transportör som omfattas av given 
dispens 

_____________ 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer Miljö- 

och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommuns beslut den 20 november 2018 att 

förbjuda Diensten Ekonomisk förening att lämna spillfett och fett från fettavskiljare 

från McDonald’s restauranger i Stockholms kommun till någon annan än den 

transportör som omfattas av beslutet om dispens från den 10 april 2018. 

_____________ 

Bilaga A



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 8469-18 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

McDiensten Ekonomisk förening, numera Diensten Ekonomisk förening, 

(föreningen) ansökte hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms kommun 

(nämnden) om dispens från kommunens avfallsmonopol i 15 kap. 24 § miljöbalken 

för hantering av hushållsavfall avseende spillfett och fett från fettavskiljare på 

McDonald’s restauranger inom Stockholms kommun. I första hand begärde 

föreningen att ansökan skulle avvisas eftersom fettet är att anse som verksamhets-

avfall och därför inte omfattas av det kommunala avfallsmonopolet (vilket skulle 

innebära att dispens inte krävs) och i andra hand att dispensen skulle beviljas. 

Nämnden bedömde att fettet utgör avfall som är jämförligt med hushållsavfall och 

avslog avvisningsyrkandet, men gav dispens för att anlita den transportör som 

uppgetts i dispensansökan. Mark- och miljödomstolen meddelar idag dom även i 

målet där denna fråga avgörs (se mål M 8465–18).  

 

Miljöförvaltningen genomförde vid senare tillfälle en inspektion av McDonald’s 

restauranger i Stockholm. Då noterades att samtliga restauranger anlitade en annan 

entreprenör än den som dispensen medger. Nämnden beslutade därför att förbjuda 

McDonald’s att lämna hushållsavfall till annan entreprenör än den som anges i 

beslutet om dispens. Föreningen överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i 

Stockholms län (länsstyrelsen) och vidhöll att avfallet var verksamhetsavfall och att 

föreningen därför hade rätt att anlita vilken entreprenör den vill. Länsstyrelsen 

bedömde att avfallet var att anse som verksamhetsavfall och upphävde därför 

nämndens förbud.  

 

Nämnden har nu överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Nämnden har begärt att mark- och miljödomstolen ska upphäva länsstyrelsens 

beslut och i stället fastställa nämndens förbud. Som skäl har den fört fram att 

avfallet är att anse som jämförligt med hushållsavfall och därmed omfattas av det 

kommunala avfallsmonopolet. Avfallet får därför inte lämnas till någon annan än 

den som dispensbeslutet medger.  



  Sid 3 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 8469-18 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Föreningen har motsatt sig att länsstyrelsens beslut ändras. Som skäl har den fört 

fram att avfallet är att anse som verksamhetsavfall som föreningen som innehavare 

själv ansvarar för. Avfallet omfattas därmed inte av det kommunala avfalls-

monopolet, varför någon grund för att meddela ett förbud inte finns.  

 

DOMSKÄL 

Mark- och miljödomstolen meddelar idag dom även i mål M 8465–18. Domstolen 

har i det målet gjort bedömningen att det aktuella avfallet är jämförligt med 

hushållsavfall. Det omfattas därför av det kommunala avfallsmonopolet i 

15 kap. 24 § miljöbalken, vilket innebär att hanteringen av avfallet inte får utföras 

av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar, om dispens inte ges 

enligt 15 kap. 25 § samma lag. Domstolen har instämt i nämndens bedömning att 

dispens kan ges för att anlita den i ansökan angivna entreprenören. Miljö-

förvaltningens inspektion på McDonald’s restauranger i Stockholm har visat att 

föreningen anlitar en annan entreprenör. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas 

och nämndens beslut om förbud att lämna spillfett och fett från fettavskiljare från 

McDonald’s restauranger i Stockholms kommun till någon annan än den transportör 

som omfattas av dispensbeslutet ska fastställas.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 19 juni 2019. Prövningstillstånd behövs. 

 

 

Karin Röckert   Ola Lindstrand  

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Karin Röckert, ordförande, och 

tekniska rådet Ola Lindstrand. Målet har föredragits av beredningsjuristen 

Helén Thorö.  




