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Bilaga 1 
HÄMTNINGSINTERVALL 

En- och tvåbostadhus 
För en- och tvåbostadshus med enskilda kärl och kärl som delas av upp till tre hushåll

Mat- och restavfall 
Avfallsslag Typ av behållare Hämtningsintervall 

Matavfall Kärl Fasta intervall varannan vecka. 

Restavfall Kärl Fasta intervall varannan vecka eller var fjärde vecka eller var 
sjätte vecka1. 

1. Hämtning en gång per kvartal kan tillåtas i vissa fall efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, enligt 75 §. Hämtning varje vecka
tillåts inte.
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Farligt avfall, elavfall, grovavfall och trädgårdsavfall 
Avfallsslag Typ av behållare Hämtningsintervall  

Farligt avfall Röd box 
 

Efter beställning, dock högst en gång varannan vecka.  
Varje hushåll har sin egen Röd box. 
 

Elavfall (inkl. bärbara 
batterier, ej bil-, båt- 
eller industribatterier) 

Röd box, särskilt hämtningsställe/skåp 
eller batteribehållare 

Efter beställning, dock högst en gång varannan vecka. 
Varje hushåll har sin egen Röd box.  

Grovavfall  Container eller löst på tomt Efter beställning. 

Trädgårdsavfall Kärl 370 liter vid abonnemang, kärl 370 
liter eller container kan förekomma vid 
enstaka hämtning. 
 

Varannan vecka under växtodlingssäsongen 
(trädgårdsavfallsabonnemang). Enstaka hämtning efter 
beställning. 
Gäller även gruppboenden. 
 

 

Latrin och avfall från små avloppsanläggningar 
Avfallsslag Typ av behållare Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus 

 

Latrin 
 

Latrinbehållare  Efter beställning, dock minst  
1 gång/månad från permanentbostad och minst 1 gång per år från 
fritidsbostad. 

Avloppsslam från 
slamavskiljare 

 Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst  
1 gång per år. 

Avloppsslam från 
sluten tank och 
portabla toaletter som 
kan slamsugas 

 Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst  
4 gånger per år. 

Filtermaterial från 
fosforfälla 

 1 gång per år eller efter leverantörens rekommendationer.  
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Flerbostadshus  
samt en- och tvåbostadshus med gemensamma behållare 

Mat- och restavfall 
Avfallsslag Typ av behållare Hämtningsintervall för flerbostadshus1 

Matavfall Kärl En gång per vecka.2 

Matavfall Krantömmande behållare En gång per vecka eller varannan vecka. 

Matavfall Kvarn- och tanksystem Efter överenskommelse, normalt varannan vecka. 

Restavfall Kärl En gång per vecka eller varannan vecka.2 

Restavfall Krantömmande behållare, sopsug, 
container 

En gång per vecka eller varannan vecka.2 

1. Hämtningsintervall för flerbostadshus samt en- och tvåbostadshus med gemensamma behållare (fler än tre hushåll).
2. Annat intervall kan tillåtas i vissa fall efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd.
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Farligt avfall, elavfall, grovavfall och trädgårdsavfall 
Avfallsslag Typ av behållare Hämtningsintervall för flerbostadshus1  

Farligt avfall Särskilt hämtningsställe/skåp i 
gemensamt utrymme 

Från gemensamt godkänt utrymme2, högst var 
fjärde vecka.  
 
Hämtning från gemensamt utrymme ska ske minst 4 
gånger/år. 

Elavfall (inkl. bärbara 
batterier, ej bil-, båt- 
eller industribatterier) 

Särskilt hämtningsställe/skåp eller 
batteribehållare 

Från gemensamt godkänt utrymme2 var fjärde 
vecka.2  
 

Grovavfall  Stora kärl eller container  Regelbunden hämtning varje eller varannan vecka.2 
 

Trädgårdsavfall Kärl vid abonnemang eller container kan 
förekomma vid enstaka hämtning. 
 

Varannan vecka under växtodlingssäsongen 
(trädgårdsavfalls-abonnemang). Hämtning sker från 
gemensamt avfallsutrymme. Fastighetsägaren 
ansvarar för, och beställer, abonnemanget. 
 

1. Hämtningsintervall för flerbostadshus samt en- och tvåbostadshus med gemensamma behållare (fler än tre hushåll). 
2. Annat intervall eller enstaka hämtningar kan beställas enligt kommunens avfallstaxa. 
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Verksamheter 
 

Mat- och restavfall 
Avfallsslag Typ av behållare Hämtningsintervall för verksamheter 

Matavfall Kärl  En gång per vecka eller varannan vecka.1 
 

Matavfall Krantömmande behållare  En gång per vecka eller varannan vecka.   
  

Matavfall Kvarn- och tanksystem, kyld container  Efter överenskommelse, dock minst varannan vecka. 

   

Restavfall  Kärl  En gång per vecka eller varannan vecka.1 
 

Restavfall  Krantömmande behållare, sopsug, 
container 

En gång per vecka eller varannan vecka.1 

1. Annat intervall kan tillåtas i vissa fall efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd. 
 
 
 

Latrin, avfall från små avloppsanläggningar och slam från fettavskiljare eller kombitank för 
mat- och fettavfall 
Avfallsslag Typ av behållare Hämtningsintervall för verksamheter 

Latrin 
 

Latrinbehållare  Efter beställning 

Avloppsslam från 
slamavskiljare 

 Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 1 gång/år. 

Avloppsslam från 
sluten tank och 
portabla toaletter som 
kan slamsugas 

 Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 4 gånger /år. 
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Filtermaterial från 
fosforfälla 

1 gång/år eller efter leverantörens rekommendationer. 

Slam från fettavskiljare Regelbunden hämtning eller efter beställning, dock minst 6 gånger /år. 
Annat intervall kan tillåtas efter ansökan.

Slam från kombitank för 
mat- och fettavfall 

Regelbunden hämtning enligt anvisning från tillverkaren. 


