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Ansökan
Bef rielse f rån hämtning av
hushållsavf all

Skinnskattebergs kommun
kyrkvägen 7, Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Information om befrielse från hämtning
av hushållsavfall
Nämnden har att bedöma om befrielse kan medges eller ej. Bedömning görs utifrån:







Bostadstyp (permanent/fritid)
Antal besöksdagar
Antal personer
Antal övernattningar
Antal övernattningar i sträck
Sökandes kunskapsnivå beträffande hushållsavfall

För att kunna få befrielse från hämtning av hushållsavfall ska följande kriterier vara uppfyllda:
 Fastigheten kan inte bebos permanent.
 Antal besök på fastigheten får inte vara mer än vad som kan bedömas gå åt för tillsyn av fastigheten
(exv. gräsklippning, enklare underhåll, etc., sådant som kan utföras under en dag).
 Sökanden ska visa att kunskap finns om vad hushållsavfall är och hur det
omhändertas/sorteras.
För denna prövning tar Miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift motsvarande en halftimmes
handläggningstid, oberoende om befrielse medges eller ej. Observera att endast hämtningsavgiften
upphör vid befrielse, grundavgiften blir kvar
(Grundavgift + Hämtningsavgift = Renhållningsavgift).

Alternativ till befrielse
 Delat sopkärl med närliggande granne. Enligt avfallsföreskrifterna kan två eller tre närboende dela
sopkärl under förutsättning att inga olägenheter uppstår.

 Ändrat hämtningsintervall / val av abonnemang. Avfallsföreskrifterna och renhållningstaxan har ett
antal olika abonnemangs alternativ att välja mellan.
För mer information om avfallsföreskrifter och renhållningstaxor, abonnemang och delning av
sopkärl, kontakta Vafab AB, 020–1202220, https://vafabmiljo.se/.
Definition av hushållsavfall finns på sista sidan.
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Sökande
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon bostaden

Telefon mobil

Telefon arbetet

Ort

E-post

Fakturamottagare (om annan än ovan)
Namn/firmatecknare

Person/organisationsnummer

Faktureringsadress

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än ovan)

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon bostaden

Telefon mobil

Telefon arbetet

Ort

E-post

Uppgifter om boendet
Antal boende

Finns det vatten och avlopp på fastigheten?
Ja

Permanent

Nej

Förekommer matlagning vid besöken?
Ja

Nej

Fritid
Antal besöksdagar per år:

dagar.

Antal övernattningar per år:

dagar.

Maxiamalt antal övernattnigar i sträck:

dagar.

Orsak till ansökan

Anvisningar
Fyll i tabellen nedan om hur olika typer av hushållsavfall som uppkommer vid fastigheten
omhändertas. Längst bak i häftet definieras hushållsavfall.
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Aluminiumformar
Ammoniak
Armaturer
Asbest
Aska
Bandage
Batterier
Bekämpningsmedel
Blomkruka (plast)
Blomkruka
(lera/keramik)
Blommor
Blöjor
Broschyrer
Bärkasse (papper)
Bärkasse (plast)
Böcker
Cellplast
Cigarettfimpar
Cigarettändare
Dambindor
Dammsugarpåsar
Disketter
Diskborstar
Disktrasor
Däck
Elektronikskrot
Engångstallrikar/muggar
i plast
Engångstallrikar/muggar
i papper

Återvinningscentral

Box för farligt avfall

Second hand

Återvinningsstation

Restavfall

Återförsäljare

Häller i avloppet

Grovavfall

Eldar själv

Egen kompost

Avfallstyp

Uppkommer inte

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Annan behandling,
nämligen:
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Filterpåsar (kaffe/te)
Fläckborttagningsmedel
Folie (aluminium)
Folie (plast)
Foton
Frigolit
Fryspåsar
Färgburkar med färg
Färgburkar tomma
Färgrester
Gipsskivor
Glas (husgeråd)
Glasburkar
Glasspinnar
Glödlampor
Gräsklipp
Gummisaker
Hushållspapper
Husgeråd (metall)
Husgeråd (plast)
Jord
Kaffesump
Kapsyler
Kattsand
Kaviartub
Kemikalier
Keramik
Kläder
Konservburk

Återvinningscentral

Box för farligt avfall

Second hand

Återvinningsstation

Restavfall

Återförsäljare

Häller i avloppet

Grovavfall

Eldar själv

Egen kompost

Avfallstyp

Uppkommer inte

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Annan behandling,
nämligen:
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Korkar (plast)
Kuvert
Kvicksilverbatterier
Kvicksilverlampor
Leksaker
Lim
Livsmedelsförp. papper
Livsmedelsförp. plast
Livsmedelsförp. metall
Lock (metall)
Lysrör
Lågenergilampa
Läkemedel
Lösningsmedel
Madrasser
Marschaller
Matavfall
Matlåda (aluminium)
Mattor
Metallskrot
Mjölkpaket
Målarpensel
Möbler
Nagellack
Nappar
Olja (lin)
Olja (mat)
Olja (motor, hydraul
etc)
Oljefilter

Återvinningscentral

Box för farligt avfall

Second hand

Återvinningsstation

Restavfall

Återförsäljare

Häller i avloppet

Grovavfall

Eldar själv

Egen kompost

Avfallstyp

Uppkommer inte

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Annan behandling,
nämligen:
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Omslagspapper
Pappersask
Pappersnäsduk
Pennor
Pizzakartong
Plastask/burk
Plastbestick
Plastförpackningar
Plasthinkar
Plastsäckar
Plåster
Plåtburk
Porslin
Presenning
Rakblad/hyvlar
Rengöringsmedel
Returglas
Rör av metall
Rör av plast
Saxar
Servetter
Skor/stövlar
Skumgummi
Slang (plast)
Smink
Snus
Snören
Soda
Stearinljus

Återvinningscentral

Box för farligt avfall

Second hand

Återvinningsstation

Restavfall

Återförsäljare

Häller i avloppet

Grovavfall

Eldar själv

Egen kompost

Avfallstyp

Uppkommer inte

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Annan behandling,
nämligen:
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Stekpanna
Ståltråd
Stålull
Säkringar (proppar)
Tandborstar
Tandkrämstub
Tavlor
Tejp
Tepåsar
Textilier
Tidningar
Tops
Trasor med färg
Trasor med olja
Trasor rena
Trädgårdsavfall
Tuggummi
Tvättklämmor
Tvättsvamp
Vinflaska
Värmeljus
Väska
Wellpapp
Äggkartong
Ättika
Ölburkar
Uppgifter om restavfall och återvinning
Återvinning

Ange vilken återvinningsstation du använder för dina källsorterade fraktioner:
Restavfall (mängd)

Ange vilka mängder restavfall som uppkommer per år:

Återvinningscentral

Box för farligt avfall

Second hand

Återvinningsstation

Restavfall

Återförsäljare

Häller i avloppet

Grovavfall

Eldar själv

Egen kompost

Avfallstyp

Uppkommer inte

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Annan behandling,
nämligen:
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Befrielse från hämtning av hushållsavfall
Restavfall (hantering):

Ange vad du gör med ditt uppkomna restavfall:

Sökandens underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Definition av hushållsavfall
Med hushållsavfall avses avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller
verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. Allt avfall som har potential att skräpa ner på
samma sätt som hushållsavfall ska räknas som hushållsavfall. Hushållsavfall delas upp enligt följande:
Restavfall är hushållens återstående avfall efter utsortering av grovt avfall, komposterbart avfall, farligt
avfall samt avfall som omfattas av producentansvar.
Komposterbart avfall är avfall som lätt kan brytas ned genom kompostering eller annan biologisk
behandling. Exempel på sådant avfall är grönsaks- och fruktrester, matavfall och trädgårdsavfall.
Grovt avfall är skrymmande avfall från hushållet till exempel möbler, cyklar, barnvagnar och skidor.
Avfall som inte räknas som grovt avfall är till exempel värmepannor, bildelar, mopeder, däck,
cementplattor, sten, jord, trädgårdsavfall och byggavfall.
Farligt avfall är sådant avfall som kan hittas i Tabell 1 i bilaga 1 till Renhållningsordning för
Skinnskattebergs kommun. Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som
farligt avfall:
• Färg- och lackavfall
 Limavfall
• Lösningsmedel
 Fotokemikalier
• Bekämpningsmedel
 Sprayburkar
• Annat surt eller alkaliskt avfall (t.ex. frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra,
Ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
• Avfall som innehåller kvicksilver
 El- och elektronikavfall
 Spillolja och annat oljeavfall
• Läkemedel
 Batterier
Förpackningar och tidningar som omfattas av producentansvaret och som sorterats ut av hushåll.
El- och elektronikavfall.
Inert avfall (Icke brännbart avfall).

