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Bilaga 2 

 

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV UNDANTAG ENLIGT DE LOKALA 

FÖRESKRIFTERNA OM AVFALLSHANTERING 

 

Allmänt 

 

Anmälan kan beviljas tills vidare om förutsättningarna är uppfyllda eller tidsbegränsas 5 år 

vid behov. Besluten meddelas person och inte fastighet. 

 

Paragrafhänvisningarna nedan relaterar till de lokala föreskrifterna om avfallshantering. 

Bedömningskriterierna, samt ändringar av dessa, beslutas av den lokala nämnd för miljöfrågor 

och behöver inte beslutas i kommunfullmäktige. 

 

 

Till § 28 Kriterier för kompostering av matavfall  

Varmkompostering i isolerad tät behållare krävs. Lantbruksfastighet kan utnyttja gödselplatta 

som används för lagring av gödsel för kompostering. Fastigheten ska ge utrymme för 

användning av den erhållna komposten. 

 

Önskemål om ändrat hämtningsintervall av brännbart avfall kan anges på blanketten eller 

genom att kontakta MERAB. 

  

 

Till § 29 Kriterier för eget omhändertagande av latrin 

Kompostering av latrin ska ske i tät behållare. Efterkompostering ska ske i 6 månader. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten. 

 

 

Till § 29 Kriterier för eget omhändertagande av slam, urin, kemslam eller material från 

fosforfälla  

Eget omhändertagande av slam från slamavskiljare, sluten tank, urin från urintank, material 

från fosforfälla, kan medges om den erhållna slutprodukten kan användas inom den egna 

fastigheten (till exempel lantbruksverksamhet). Bedömning görs i varje enskilt fall.  

 

 

Till § 30 Kriterier för utsträckt hämtnings- tömningsintervall 

Tömning av slamavskiljare eller sluten tank vartannat år kan beviljas om vattenförbrukningen 

kan styrkas vara mindre än 25 kbm per år. Endast de som har godkänd avloppsanläggning kan 

beviljas förlängt tömningsintervall. 

 

Material i fosforfällor ska bytas enligt tillverkarens anvisningar eller när utgående vattens pH-

värde sjunker under 9. 

 

För ändring av tömningsintervall av fettavskiljare ska verksamhetens art och omfattning, 

avskiljarens kapacitet samt dokument på driftkontrollen redovisas i ansökan. 
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Till § 31 Kriterier för gemensam sopbehållare  

Gemensam sopbehållare kan sökas av max 3 hushåll. Delat 370 l; Max sex personer som 

delar. Delat 240 l; Max fyra personer som delar. För fyrfackskärl gäller max 6 personer som 

delar. Fastigheterna ska vara närliggande, avståndet till den gemensamma behållaren ska vara 

högst 100 m inom tätbebyggt område. Inom landsbygd kan längre avstånd beviljas om det 

finns uppenbara praktiska fördelar. 

 

 

Till § 33 Kriterier för uppehåll i sophämtning och slamtömning  

Med utnyttjande av fastighet avses boende med övernattning, oberoende av omfattning och 

volym, eller annan vistelse på fastigheten, som är av sådan art och omfattning att det kan 

jämställas med boende, även om övernattning inte sker. 

 

Förutsättningar för uppehåll i hämtning:  

 

 Att människor inte vistas i fastigheten under den tid som uppehåll medges. 

 Att inget avfall uppstår som måste hämtas av kommunen under den tid som uppehåll 

medges. 

 

Exempel på orsaker till uppehåll i hämtning: 

 

 Vistelser utomlands 

 Annat boende. 

 Fritidshuset nyttjas inte. 

 Fastigheten är till försäljning och nyttjas inte för bostadsändamål. 

 Dödsbo. 

    

 

 

Till § 34 Kriterier för total dispens från kommunal avfallshantering 

Total dispens från soptömning kan medges om mängden avfall som uppstår på fastigheten är 

försumbart liten. 

 

För att bevilja total dispens från kommunal renhållning krävs att den enskilde kan visa att det 

överhuvudtaget inte finns något behov av att ta kommunens renhållningstjänster i anspråk och 

att det inte uppkommer något avfall som behöver tas om hand av kommunen.  

 

 

 

 


