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Fördelning av uppgifter inom VafabMiljö Kommunalförbunds 
verksamhetsområde 

1. Medlemskommun 

Denna överenskommelse gäller foljande medlem av VafabMiljö Kommunalforbund, 
nedan "Kommunalförbundet": 

Sala kommun, nedan kallad "Kommunen" 

2. Bakgrund 

Den regionala samverkan inom avfallsområdet som funnits sedan 1981 mellan 
kommunerna i Västmanlands län, Enköpings kommun samt Heby kommun har ulforts 
genom det gemensamt ägda Vafab Miljö AB. Ägarkommunerna har beslutat att 
ombilda Vafab Miljö AB till VafabMiljö Kommunalforbund, som ska ansvara for att 
fortsätta utveckla den regionala samverkan inom avfallsområdet 

Förbundets ändamål är att för medlemmamas räkning ansvara för den strategiska 
planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och 
behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 
15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av 
medlemmarnas verksamhetsavfall och avloppsreningsslam, såvitt inte 
medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta träffas med 
Förbundet (3 § forbundsordningen). 

Förutsättningarna och möjligheterna till en fullständig kompetensöverforing i samband 
med bildandet av Kommunalforbundet varierar mellan medlemskommunerna. Det 
finns därfor behov av att överföra olika delar av de uppgifter som finns beskrivna i 
förbundsordningen. I forhundsordningen finns därför möjlighet att träffa särskilda 
överenskommelser mellan enskilda medlemskommuner och Kommunalförbundet, som 
bland annat reglerar tidpunkten och omfattningen av kompetensöverföringen. 

Syftet med denna överenskommelse är att med stöd av denna möjlighet till undantag 
reglera ansvarsforhållandena mellan Kommunen och Kommunalforbundet samt att 
fordela kostnader och intäkter på ett sätt som gör att övriga medlemmar inte påverkas 
av överenskommelsen. 



3. Undantagna uppgifter 

Enligt 3 § i förbundsordningen för Kommunalförbundet skall förbundet, för 
medlemmarnas räkning, ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring 
avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt 
den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med 
tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas verksamhetsavfall 
och avloppsreningsslam. Förbundet skall dock inte besluta om renhallningstaxa eller 
renhållningsordning. I bestämmelsen ges en möjlighet att för enskild 
medlemskommun göra undantag avseende vissa av dessa uppgifter. 

Med tillämpning av 3 § förbundsordning överenskommer partema härmed att 
Kommunalförbundet inte skall ansvara för eller utföra följande uppgifter avseende 
Kommunen. Som en följd härav skall ansvarig nämnd hos Kommunen ansvara för och 
utföra uppgifterna. 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 

• Kundservice, fakturering, information samt administration av 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

• Omhändertagandet av kommunens förvaltningars och bolags verksamhetsavfall 
och avloppsreningsslam 

Närmare beskrivning av den exakta fördelningen mellan parterna av uppgifter, som 
följer av ovanstående undantag, skall tas fram av partema under 2015. Detta skall i 
första hand ske vid de uppföljningsmöten som ska hållas enligt punkt 4 nedan. 

4. Uppföljning, redovisning 

Parterna skall minst två gånger per år gemensamt följa upp denna överenskommelse 
samt diskutera och planera ansvarfördelningen och samarbetet i övrigt, samt 
överförandet av samtliga uppgifter till förbundet. Kommunalförbundet är 
sammankallande. 

5. Ekonomi 

Den ekonomiska regleringen mellan Kommunalförbundet och Kommunen ska följa de 
finansieringsprinciper som anges i § 12 förbundsordningen samt punkt 5 
konsortialavtalet och justeras varje månad. 



6. Överenskommelsetid 

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. den l januari 2015. 

Partema skall vid uppföljningsmöten som anges i punkt 4 diskutera eventuella 
förändringar av ansvarsfördelningen och vid vilken tidpunkt fårändringar skall ske. 

Om partema inte kommer överens om annat upphör denna överenskommelse, utan 
särskild uppsägning, den 31 december 2017. Om överenskommelsen därigenom 
upphör innebär det således att Kommunalförbundet därefter har ansvaret får samtliga 
uppgifter som anges i 3 § fårbundsordningen. 

Västerås den 2015. 

Sala kommun VafabMiljö Kommunalförbund 


