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Mäster Samuelsgatan 36
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Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Tiptapp AB,
orgnr. 559027-0376, att senast fyra veckor från att man tagit
del av beslutet anmäla verksamheten till länsstyrelsen samt
inkomma med följande uppgifter.
1. För varje slag av farligt avfall som förmedlas i
verksamheten inkomma med uppgifter om
a. varifrån avfallet kommer,
b. den mängd som säljs eller förmedlas årligen,
och
c. till vem avfallet säljs eller föimedlas.
2. Uppgifter om namn och person- alternativt organisationsnummer för transportörer i samtliga
transportuppdrag som förmedlats av Tiptapp AB.
3. Redovisningarna enligt punkterna 1a, 1c och 2 ska
avse perioden 1 mars till 30 juni 2017
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Beslutet fattas med stöd av 26 kap. 9 och 21 §§miljöbalken.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 26 kap.
26 §miljöbalken att beslutet ska gälla även om det överklagas.
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Bakgrund
Tiptapp AB bedriver en internettjänst i form av en app för
förmedling av transpmi av bl.a. avfall för privatpersoner.
Tjänsten fungerar så att den som vill bli av med något lägger
upp en annons i appen och sedan hör intresserade transpmiörer
av sig med bud på hur mycket hen vill ha betalt för att
transpmiera bort föremålet i fråga.
På Tiptapps hemsida finns följande information om
verksamheten.

"Tiptapp är en app som gör det magiskt enkelt att bli av med
saker du inte längre behöver."
"För allt du behöver bli av med. - Betala någon som snabbt
hämtar allt ifrån det som ska sorteras och slängas till saker du
inte längre vill ha eller behöver."
"Att tiptappa bort något betyder att du betalar en slant för att
få lljälp med en hämtning av saker du behöver bli av med men
som du själv inte har tid eller möjlighet att ta hand om. Det
handlar typiskt om sånt som ska sorteras och slängas på en
återvinningscentral eller återvinningsstation."
Av hemsidan framgår också att det för vaije transaktion utgår
en förmedlingsavgift till Tiptapp om 10 % av det totala
beloppet som förs över från annonsör till hämtare.
Miljöförvaltningen har varit i kontakt med Tiptapp och informerat dem om vad som gäller enligt avfallslagstiftningen.
Tiptapp har svarat att de känner till avfallslagstiftningen men
anfört att det inte i deras fall inte handlar om någon
"yrkesmässig föimedling av avfall".

Motivering
Föremålen som förmedlas utgör hushållsavfall
Som framgår av Tiptapps hemsida är syftet med tjänsten att
privatpersoner m.fl. enkelt ska bli av med föremål de inte
längre behöver och att det bland annat rör sig om sådant som
ska sorteras och slängas. Enligt 15 kap. 1 § miljöbalken utgör
dessa föremål avfall i och med att innehavaren har ett så kallat
"kvittblivningssyfte". I den utsträckning avfallet kommer från
hushåll utgör detta hushållsavfall enligt 15 kap. 3 §
miljöbalken.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Av förarbetena (prop. 1997/98:45 del 2 sid. 184 f.) framgår att
exempel på hushållsavfall är sopor, köksavfall, utrangerade
möbler, cyklar och liknande föremål. Dit räknas även
överblivna läkemedel samt miljöfarliga batterier, oljerester,
färgrester. I enlighet med gällande rätt bör begreppet
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hushållsavfall ges en sådan omfattning att det svarar mot det
behov av borttransport av avfall som regelmässigt uppkommer
vid nyttjande av mark och byggnad för bostadsändamål.

Tiptapp är avfallsmäklare
Den förmedling av avfallet som Tiptapp bedriver genom
appen utgör avfallshantering enligt 15 kap. 5 § 2 miljöbalken
eftersom Tiptapp vidtar åtgärder som inte innebär fysisk
befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas in,
transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller
innehavare.
I 6 § Avfallsförordningen (2011 :927) stadgas att den som
yrkesmässigt förmedlar avfall för återvinning eller
b01iskaffande är mäklare. Tiptapp utgör, enligt nämndens
bedömning, en mäklare i och med att bolaget genom appen
förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande.
Tiptapp har invänt att verksamheten inte skulle vara yrkesmässig. Nämnden delar inte denna bedömning. Tiptapp tar ut
en avgift på 10 % av kostnaden för transporten, vilket innebär
att verksamheten bedrivs i vinstsyfte. Av hemsidan framgår att
det är ca 10 anställda i bolaget med olika arbetsuppgifter/ansvarsområden. Det framgår även att Tiptapp grundades i
oktober 2015. Verksamheten bedrivs således med en sådan
varaktighet och omfattning samt vänder sig till allmänheten att
den inte kan anses vara någon form av hobbyverksamhet. Det
faktum att transportörerna eventuellt inte bedriver en
yrkesmässig verksamhet förändrar inte denna bedömning.

Krav gällande mäklare
Av 47 § avfallsförordningen följer att den som är mäklare ska
anmäla sin verksamhet till länsstyrelsen. Mot bakgrund av
denna skyldighet förelägger nämnden Tiptapp att anmäla sin
verksamhet till länsstyrelsen.
Det föreligger också krav enligt 5 8 § samma förordning på att
den som är mäklare ska för varje slag av farligt avfall som
säljs eller förmedlas i verksamheten föra anteckningar om
varifrån avfallet kommer, den mängd som säljs eller förmedlas
årligen, och till vem avfallet säljs eller förmedlas.
Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i
minst tre år.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Mot bakgrund av detta förelägger nämnden Tiptapp att
inkomma med uppgifter enligt punkten 1 i föreläggandet.
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Med förmedlas i detta sammanhang avser nämnden de
uppdrag som utförts efter att annons lagts upp i Tiptapps app
och som Tiptapp sedan tagit en fö1medlingsavgift för.
Kommunalt monopol gällande transporter av
hushållsavfall
Enligt 15 kap. 20 § är det kommunen som är ansvarig för att
hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas.
Den avfallshantering som omfattas av paragrafen får inte
utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar, enligt 24 § samma kapitel. Detta innebär att
kommunen har monopol på transport av hushållsavfall inom
kommunen. (Se även 6 § i Stockholms stads renhållningsordning).
Eftersom hushållsavfall är allt avfall som kommer från hushåll
omfattar detta även grovavfall. För att få transportera hushållsavfall inom Stockholms stad laävs att transportören är upphandlad av Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA), dvs.
innehar en tjänstekoncession. Av 11 §i renhållningsordningen
framgår att hushållsavfall ska lämnas till de insamlingssystem
som renhållaren tillhandahåller.
Tiptapps tjänst syftar till att brukare av appen enlcelt ska bli av
med sitt avfall genom att någon transportör lägger ett bud på
transporten. För att kunna tillsyna dessa avfallstransporter och
kontrollera om de har länsstyrelsens tillstånd att transportera
avfall samt att de uppfyller laavet på tjänstekoncession från
SVOA behöver nämnden få in information om vem som utför
transporterna. Nämnden förelägger därför Tiptapp att komma
in med redovisning av namn och personnummer/organisationsnummer för de transportörer till vilka Tiptapp förmedlat
ersättning.
Övrigt
Redovisning av såväl förmedlat farligt avfall, enligt punkt 1a
och le, som transportörer, enligt punkten 2, ska avse perioden
1 mars till 30 juni 2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Beslutet förordnas gälla omedelbart även om det överklagas
mot bakgrund av att uppgifterna är nödvändiga för nämndens
tillsyn av farligt avfall och de transportörer som är aktuella.
Tillsynen av transportörerna och det farliga avfallet kan inte
avvakta att beslutet vinner laga laaft.
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Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län,
se bifogad information "Hur man överklagar".

Förvaltningschef Miljöförvaltningen i Stockholm

Bilagor
Hur man överldagar
Delgivningskvitto

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen
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Hur man överklagar
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län
men ska skickas till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Din skrivelse måste ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av
beslutet.
Tala om vilket beslut du överklagar och ärendets
diarienummer. Tala också om hur du vill att beslutet ska
ändras och varför. Skicka även med sådana uppgifter som du
tycker har betydelse för ärendet men som du inte tidigare
skickat in till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Om ditt överklagande kommit in i rätt tid, kommer
handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen om inte
nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Om
ditt överklagande inte har kommit in i rätt tid, kommer
nämnden att fatta ett avvisningsbeslut som du kan överklaga.
Underteckna din överklagandeskrivelse och uppge namn,
organisations- eller personnummer, postadress och
telefonnummer samt e-postadress. Om du anlitar ombud kan
istället ombudet underteckna skrivelsen.

Adressen är
Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd
Box 8136
104 20 Stockholm
Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du
vända dig till miljöförvaltningen, telefon 08-508 28 800.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen
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!Delgivnings kvitto
För att vi ska veta att beslutet har gått fram behöver du bekräfta att
du har tagit emot handlingen nedan. Du kan göra det genom att
maila oss eller genom att skicka in detta delgivningskvitto.
Mail: Skicka ett mail till "miljoforvaltningen@stockholm.se". Ange
diarienummer i rubriken och vilken handling delgivningen avser.
Skriv under mailet med ditt fullständiga namn.
Delgivningskvitto: Underteckna detta delgivningskvitto och skicka
det till miljöförvaltningen så fort som möjligt. Vik ihop det så att
svarspostsidan kommer utåt. Tejpa vid markering i papprets ände.
Inget porto behövs, det betalar miljöförvaltningen
Ring ansvarig handläggare (framgår av beslutet) eller telefonnumret
nedan om du har några frågor kring detta.

Gäller
Diarienummer
Ärende

2017-009885
Planerad tillsyn 2017,
Tiptapp AB
Föreläggande 2017-12-04

Handling

Handlingen är adresserad till
Tiptapp AB
Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm

Kvitteras
Namnteckning/firmateckning(behörig företrädare)

Datum

Namnförtydligande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Återsändes till miljöförvaltningen snarast

I Tejpa här I
Frankeras ej.
MF betalar
portot

.

Miljöförvaltningen
Svarspost
Kundnummer 110069800
110 12 STOCKHOLM
·--------------------------------------------------- "Il< H.Ä.R. ---------------------------------
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Tejpa här ]

