
Bilaga 2 till Föreskrifter för avfallshantering  

   

Förslaget tjänar som vägledning för kommunala föreskrifter 

om hämtning i kommunala föreskrifter om avfallshantering 

och är inte uttömmande. Anpassningar krävs för den enskilda 

kommunen.  

 

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och 

säckavfall normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även 

hämtning en gång varannan vecka eller en, två, tre eller fem gånger 

per vecka. 

 

2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av 

kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka. Renhållaren 

tillhandahåller även hämtning en gång per vecka eller en gång var 

fjärde vecka.  

 

3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av 

hushållsavfall normalt en gång varannan vecka under perioden mitten 

av maj – mitten av september. Renhållaren erbjuder även hämtning en 

gång i veckan under samma period. Sådan hämtning för fritidshus kan 

även tecknas med hämtning vid ytterligare fyra tillfällen under 

perioden mitten av september – mitten av maj. 

 

4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl 

en gång varannan vecka under perioden mitten av mars – mitten av 

november  

 

5. Hämtning av latrin sker en gång varannan vecka eller en gång var 

fjärde vecka under perioden mitten av maj till mitten av september. 

[Alternativt hänvisar kommunen fastighetsinnehavare och 

nyttjanderättshavare att lämna latrinkärl vid återvinningscentralen]. 
 

6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt 

tillsynsansvariga nämndens beslut eller i annat fall minst en gång vart 

fjärde år.   
 

7. Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det 

tillstånd som getts av kommunens tillsynsmyndighet för enskilda 

avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar. I annat 

fall sker tömning minst en gång per år för enskilda 

avloppsanläggningar och vartannat år för fosforfällor * justering m.h.t 

Avfall Sveriges rapport 2017:1 eller med det tätare intervall som 

[kommunen] fastställer efter att ha hört miljönämnden.  

 

8. Tömning av andra små avloppsanläggningar sker minst en gång per 

år.  
 

9. Tömning av fettavskiljare sker minst [X] gånger per år eller efter vad 

som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.  

 

[…]. 
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[Om kommunen har utsortering av matavfall kan ovanstående lista behöva 

kompletteras om matavfall och restavfall hämtas med olika ordinarie 

intervall]. 

 

Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag  
 

Exempelvis  

Avfall från elektriska och elektroniska produkter 

Övrigt farligt avfall  

Trädgårdsavfall 

Övrigt grovavfall  

Matfetter och frityroljor 

 
Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för [X 
kommun].  
 

 


