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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR
TRANEMO KOMMUN
INLEDANDE BESTÄMMELSER
BEMYNDIGANDE
1 § Med stöd av 15 kap. 9 och 11 §§ miljöbalken och 74-75 §§ avfallsförordningen (2011:927)
meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Tranemo kommun.

DEFINITIONER
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:
1.

Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill
säga avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet.

a. Med kärlavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl, inklusive
matavfall.
b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande
av trädgård vid bostadshus.
d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med
* i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
e. Med el- och elektronikavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall.
I termen matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken
(flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall
detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben etc. som
visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med det. Butiksavfall av animaliskt
ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (f) ovan.
h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets
kärl- och säckavfall.
i. Med förpackning avses detsamma som i 5§ förordningen om producentansvar på
förpackningar (2014:1073)
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2.

Producentansvar innebär att den som tillverkar eller importerar och säljer en produkt
eller förpackning, inom de områden där producentansvar råder, ansvarar för att
samla in och ta omhand uttjänta produkter eller förpackningar.

3.

Med fastighetsinnehavare avses, enligt15 kap. 8 § miljöbalken (SFS 1998:808), den
som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

4.

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.

5.

Med den avfallsansvariga nämnden avses Tranemo kommuns Allmänna utskott

6.

Med den tillsynsansvariga nämnden avses Samverkansnämnden miljö och bygg,
Tranemo och Ulricehamn.

7.

Med behållare avses kärl, container, underjordsbehållare, säck, latrinbehållare eller
annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.

8.

Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk, fettavskiljare och andra motsvarande anläggningar som ger upphov
till hushållsavfall. Oljeavskiljare innefattas inte i detta begrepp.

9.

Med återvinningscentral (ÅVC) menas bemannad anläggning med begränsat
öppethållande för mottagning av sorterat avfall som enskilda hushåll får transportera
bort (t ex grov- och trädgårdsavfall, farligt avfall, batterier, elektronik m.m.).

10. Med återvinningsstation (ÅVS) menas obemannade anläggningar för mottagning av
returpapper och förpackningar som ingår i producentansvaret.
Definitioner av vissa avfallsslag anges i bilaga 1 Anvisningar om sortering och överlämnande av
avfall. För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas
till 15 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) och avfallsförordningen (SFS 2011:927).

KOMMUNENS ANSVAR FÖR AVFALLSHANTERING OCH
TILLSYN
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall
som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Tekniska sektionen
och av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
Den avfallsansvariga nämnden får genom Tekniska sektionen uppdatera dessa föreskrifters
bilagor med anvisningar om sortering och överlämnande av avfall så att de överensstämmer
med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.
4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.
5 § Den avfallsansvariga nämnden informerar genom Tekniska sektionen hushållen om
krav och hantering avseende förpackningar, returpapper samt el- och elektronikavfall i
enlighet med gällande producentansvar.
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BETALNING OCH INFORMATION
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den eller dem som
bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

HUSHÅLLSAVFALL
SORTERING AV AVFALL
8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.
9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de
avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för
borttransport.

SKYLDIGHET ATT ÖVERLÄMNA HUSHÅLLSAVFALL
10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs
i dessa föreskrifter eller i bilaga 1 Anvisningar om sortering och överlämnande av avfall.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt
§ 19 eller lämnas enligt vad som framgår av bilaga 1.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av
borttransport av hushållsavfall från fastigheten. Efter samråd med fastighetsägaren beslutar
tekniska sektionen vilken storlek på kärl samt hämtningsintervall som är lämpligt.

EMBALLERING AV HUSHÅLLSAVFALL
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och utrymmet är avsedd.
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.

ANSKAFFANDE, UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL
AV BEHÅLLARE OCH ANNAN UTRUSTNING
ANSKAFFANDE OCH ÄGANDE
12 § De behållare och annan utrustning som används i kommunen framgår av bilaga 2.
13 § Kärl ägs av kommunen och tillhandahålls av renhållaren. Latrinbehållare beställs genom
kommunen och ägs av fastighetsinnehavaren. Undantagna är kärl som levererats före 201803-01. Dessa ägs av fastighetsinnehavaren.
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Container får ägas av kommunen, renhållaren, fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Andra behållare, såsom små avloppsanläggningar, och fettavskiljare anskaffas,
installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren.
Tekniska sektionen ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av kärl. När
renhållaren ska utföra sådant underhåll ska kärlet vara tillgängligt.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

ANLÄGGANDE
14 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar eller fettavskiljare får inte avståndet
mellan uppställningsplats för slamsugningsbil och anslutningspunkter för tömning
överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningens botten får inte ligga lägre än 5 meter under hämtningsfordonets
uppställningsplats, om inte särskilda skäl föreligger.
Lock eller manlucka ska enkelt kunna öppnas av en person och Lock som ska lyftas får
väga högst 15 kilogram. Om brunnen öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket
väga högst 35 kilogram.
Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar eller fettavskiljare ska hänsyn
tas till vad som är en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

RENGÖRING OCH TILLSYN
15 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och skötsel av behållare samt
anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service så att kraven på god
arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras, samt för att förebygga
driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.

ÅTGÄRDER INFÖR HÄMTNING AV AVFALL SOM LÄMNAS I KÄRL
16 § Kärl får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det
blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
Kärl ska vara uppställda så att hantering med den utrustning som används i kommunens
insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. Kärl ska placeras och vändas så
att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan
används.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan uppmaning
meddelas renhållaren.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra
den på utsidan innan hämtning sker.

ÅTGÄRDER INFÖR HÄMTNING AV AVFALL FRÅN ANLÄGGNINGAR
17 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock
eller manlucka får inte vara övertäckt när tömning ska ske.
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Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen.
Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljare efter verkställd
slamtömning.
18 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning,
som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska
beställas av fastighetsinnehavaren.

HÄMTNINGS- OCH TRANSPORTVÄGAR
19 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen, vid överenskommen
plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsansvarig
nämnd genom Tekniska sektionen.
Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för
hämtningsfordon som möjligt, om inte särskilda skäl föreligger eller om det är fråga om
tömning av särskilda behållare såsom slamavskiljare och fettavskiljare.
Behållare ska ha placerats vid tomtgräns mot transportväg senast klockan 06.00 på
hämtningsdagen om inte annan placering eller tidpunkt meddelats av kommunen.
För kärl med fyra hjul ska dragvägen vara plan och avståndet mellan avfallsutrymmet och
hämtningsfordonet inte överstiga 10 meter. Kärlet ska vara uppställt på hårdgjord yta för
att underlätta hämtning.
20 § Fastighetsinnehavaren ska se till att vägen fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick. Vägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri
från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Vägen som används vid hämtning av
hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid
varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i
hämtningsområdet. Om så behövs, ska vändplats finnas.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats eller tidpunkt som överenskommes med Tekniska sektionen.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg, som kärlet eller slangen behöver dras, hålls i
sådant skick att kärl eller slangen utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

HÄMTNINGSOMRÅDE OCH HÄMTNINGSINTERVALL
21 § Kommunen utgör två hämtningsområden: Tätort samt glesbygd, se bilaga 2 –
Hämtningsområde, kärl och hämtningsintervall.
22 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 2.

ÅTGÄRDER OM FÖRESKRIFT INTE FÖLJS.
23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 16 §, 17 § 12 och 4 styckena samt 20 §1-3 stycket inte följs.
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Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

SÄRSKILT OM HUSHÅLLSAVFALL FRÅN
VERKSAMHETER
24 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushålls-avfall.
För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-23 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.
El- och elektronikavfall) lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges
i bilaga 1.
Tömning av slam från enskilda tankar och slamavskiljare ska ske minst en gång per år och
i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.
Fettavskiljare kräver regelbunden tillsyn och tömning för att de ska fungera. Tömning ska
alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion, dock minst en gång per halvår

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL FRÅN
VERKSAMHETER
UPPGIFTSSKYLDIGHET
25 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till
annat avfall än hushållsavfall ska vid förfrågan lämna de uppgifter om arten,
sammansättningen, mängden och hanteringen av avfallet som behövs som underlag för
kommunens avfallsplan och renhållningsföreskrifter.
26 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en
vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av den avfallsansvariga
nämnden genom Tekniska sektionen lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets
art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens
renhållningsordning.
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UNDANTAG
HANDLÄGGNING AV ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSÄRENDEN
27 § Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa.
Anmälan eller given dispens gäller endast för den fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan alternativt sökt dispensen.
Anmälan respektive ansökan ska lämnas in senast 4 veckor före tidpunkten från när
undantag söks.
Undantag gäller från och med det datum beslut om undantag medgivits och till det datum
som anges i beslutet eller tills dess att förhållandena ändras. Undantag kan inte ges
retroaktivt.
Vid utgången av beviljad period för undantag fastställer Tekniska sektionen typ av
abonnemang för fastigheten/bostaden samt öppnar upp abonnemanget, såvida ny ansökan
om undantag inte inkommit.

UNDANTAG SOM AVSER 32-33, 36, 38 tredje stycket och 40 §§
28§ Anmälan om kompostering (32 §) eller ansökan om dispens för annat omhändertagande
av hushållsavfall på den egna fastigheten (33 §), ansökan om förlängt hämtningsintervall för
hämtning av slam från små avloppsanläggningar (36 §) och ansökan om befrielse från
hämtning (38 tredje stycket och 40 §) handläggs av den tillsynsansvariga nämnden enligt vad
som anges nedan.
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att
det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Av ansökan eller anmälan
ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter för att bedöma avfalls-mängderna.
Beslut om beviljade undantag ska skickas till Tekniska sektionen för kännedom.

UNDANTAG SOM AVSER 34-35, 37-39 §§
29 § Ansökan om förlängt eller tätare hämtningsintervall för kärlavfall (34-35 §§), gemensam
behållare (37 §) och uppehåll i hämtning (38-39 §§) handläggs av den avfallsansvariga
nämnden genom Tekniska sektionen enligt vad som anges nedan.
Ansökan ska vara skriftlig och innehålla en motivering till varför dispens ska kunna beviljas.
Av ansökan ska den tidsperiod som avses framgå.

KOMPOSTERING, ANNAN ÅTERVINNING ELLER
BORTSKAFFANDE AV VISST HUSHÅLLSAVFALL
30 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 31-33 §§ i
dessa föreskrifter och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön.
31 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan
ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade med stöd av stöd
av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med
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stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt
brandriskvarning måste beaktas.
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till
tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och fungera året runt på ett på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna
kompostjorden.
33 § Kompostering av slam, urin och latrin på fastigheten får, efter ansökan, medges i
särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller liknande
omhändertagande för användning av näringsämnen.
Kompostering av latrin på fastigheten får efter ansökan medges i särskild därför avsedd
anläggning på fastigheten, s k förmultningsanläggning eller liknande omhändertagande för
användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen
anläggning ska innehålla en utförlig beskrivning av anläggningen där kompostering ska ske
och förutsättningarna för användning av slutprodukten.
Eget omhändertagande av slam från små avloppsanläggningar kan efter ansökan medges på
egen fastighet. Omhändertagandet ska ske på egen regi och med egen utrustning, Ansökan
om eget omhändertagande av slam ska innehålla uppgifter om metod för tömning och
omhändertagande samt i förkommande fall vad som odlas på mark där ohygieniserat slam
sprids.
Dispens för eget omhändertagande kan medges i upp till 6 år.

FÖRLÄNGT OCH TÄTARE HÄMTNINGSINTERVALL
34 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som sorterar ut allt matavfall för separat
hämtning eller kompostering samt sorterar ut allt förpackningsavfall kan efter ansökan till
den avfallsansvariga nämnden via Tekniska sektionen medges att restavfallet hämtas var
åttonde vecka under förutsättning att olägenheter för människors hälsa och miljön inte
uppstår.
Medgivande om förlängt hämtningsintervall gäller i högst fem år, därefter måste en ny
ansökan lämnas in.
35 § Tätare hämtningsintervall för matavfall än var 14:e dag och för brännbart avfall än var
4:e vecka, kan medges av den avfallsansvariga nämnden via Tekniska sektionen, om det
finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att fastigheten har otillräckliga avfalls-utrymmen
och att det finns betydande tekniska hinder för en utbyggnad. Det kan även vara att
olägenhet inte går att förebygga på annat sätt.
Medgivande om tätare hämtningsintervall gäller i högst fem år, därefter måste en ny
ansökan lämnas in.
36 §. Tömningsintervallet för slam från enskild avloppsanläggning kan efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd förlängas. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att
anläggningens belastning och beskaffenhet är sådan att hämtning inte behöver utföras med
ordinarie intervall och att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Hämtningsintervall som tillåts är vartannat år för permanentbostäder och upptill vart tredje
år för fritidsbostäder.
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Medgivandet gäller i högst sex år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.

GEMENSAMMA BEHÅLLARE
37 § Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, som har gemensamt
hämtningsintervall, kan efter ansökan till den Tekniska sektionen medges rätt att använda
gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter 16 §
om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Ansvarig för abonnemang, skötsel och underhåll ska framgå av anmälan.
Medgivande om gemensamma behållare gäller i högst fem år, därefter måste en ny ansökan
lämnas in.

UPPEHÅLL I HÄMTNING
38 § Uppehåll i hämtning av kärlavfall vid permanentbostad medges fastighetsinnehavare
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst tre månader.
Uppehåll i hämtning av kärlavfall vid fritidsbostad kan medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela
hämtningsperioden.
Uppehåll i hämtning av kärlavfall i upp till ett år kan beviljas av Tekniska Sektionen.
Därefter ansöks om dispens för uppehåll i hämtning hos tillsynsansvariga nämnden som kan
bevilja uppehåll i hämtningen för högst två år i taget.
39 § Uppehåll i slamtömning kan efter ansökan medges fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande
tid av minst ett år. Vid uppehåll gällande sluten tank krävs att avloppsanläggningen inte
använts sedan senaste tömning.
Uppehåll i slamtömning i upp till ett år kan beviljas av Tekniska Sektionen. Därefter ansöks
om dispens för uppehåll i hämtning hos tillsynsansvariga nämnden, som kan bevilja
uppehåll av slamtömning för högst två år i taget.

EGET OMHÄNDERTAGANDE OCH BEFRIELSE FRÅN
SKYLDIGHETEN ATT ÖVERLÄMNA HUSHÅLLSAVFALL TILL
KOMMUNEN
40 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt
hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter
ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, befrias från
skyldigheten att lämna detta avfall till kommunen för transport, bortskaffande och
återvinning.
Befrielse beviljas för högst fem år i taget.

OMPRÖVNING
41 § Medgivna undantag enligt 32-40 §§ kan återkallas om
•

Om förhållandena ändras så att de förutsättningar som gällde när undantaget
medgavs inte längre föreligger.

•

Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämnat felaktiga uppgifter som
legat till grund för medgivandet.
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•

Om hantering inte sker efter i medgivandet angivna villkor.

•

Om hanteringen visar sig orsaka olägenhet från miljö- eller hälsosynpunkt.

Beslut om omprövade/återkallade beslut ska meddelas till Tekniska sektionen respektive
Samverkansnämnden miljö och bygg, Tranemo och Ulricehamn.

ÖVERGÅNGSREGLER
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÖKSOMRÅDEN
42 § Begränsade områden kan av tekniska sektionen utses som försöksområde för ändrade
tömningsrutiner under en begränsad tidsperiod.
För dessa områden kan särskilda bestämmelser och föreskrifter utfärdas. Sådana
bestämmelser kommer att godkännas i vederbörlig kommunal instans och berörda
fastighetsinnehavare informeras.

SÄRSKILDA ÖVERGÅNGSREGLER
43 § Under den tid som matavfallsinsamling införs kan särskilda övergångsregler gälla.

IKRAFTTRÄDANDE
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2018-03-01 då föreskrifter för avfallshantering för
Tranemo kommun 2003-02-24 § 9 upphör att gälla.
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BILAGA 1 - ANVISNINGAR OM SORTERING OCH
ÖVERLÄMNANDE AV AVFALL
Av Tranemo kommuns renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att
nedan uppräknade avfallsslag skall sorteras ut. Avfallet ska lämnas på den för respektive
avfallsslag anvisad plats.
Information om platser, öppettider m.m. för Tranemo kommuns återvinningscentral samt mer
utförliga information om sortering av avfall lämnas av Tekniska sektionen.

Kärlavfall
Brännbart restavfall
Brännbart restavfall är det kärlavfall som är kvar efter utsortering av matavfall och
förpackningar t ex dammsugarpåsar, blöjor, tops, diskborstar, snus och skor, ska läggas i påse
eller paket av lämpligt material och storlek. Avfall ska vara väl emballerat så att skada,
arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Det lämnas i avsett kärl och
hämtas av renhållaren vid ordinarie avfallshämtning.

Matavfall
Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas när du lagat eller ätit mat. Detta sorteras ut
och läggs i papperspåsar som kommunen tillhandahåller. Påsarna läggs i avsett kärl och
hämtas av renhållaren vid ordinarie avfallshämtning.

Övrigt avfall
Trädgårdsavfall
Exempelvis grenar, kvistar, ris, löv och mossa. Trädgårdsavfall får komposteras i den egna
trädgården utan att någon särskild anmälan krävs. Det kan även lämnas på ÅVC Returen
enligt instruktioner på plats. Grövre grenar kan lämnas på ÅVC Returen för flisning. De får
dock som högst bestå av en-meters längder.
Även mindre mängd jord och sten kan lämnas på ÅVC Returen.

Grovavfall
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl inte
kan läggas i kärl för brännbart hushållsavfall, exempelvis utrangerade möbler, mattor, cyklar
och liknande. Grovavfallet ska sorteras efter materialslag och kan lämnas vid ÅVC Returen.
Det kan även lämnas vid kommunens insamlingsturer 2 gånger per år.
Säckar med grovavfall som lämnas ska vara genomskinliga.
Vid större mängder grovavfall ska fastighetsinnehavare mot avgift beställa en container.
Beställning kan göras hos kommunens renhållningsentreprenör.
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Ej brännbart restavfall
Restavfall som inte är brännbart eller biologiskt nedbrytbart, t ex porslin, keramik, kakel, glas
(ej förpackningar), lämnas på ÅVC Returen. Det kan även lämnas vid kommunens
insamlingsturer 2 gånger per år.

Farligt avfall
Farligt avfall definieras i avfallsförordningen (2011:927). Färg, lim, oljor, lösningsmedel,
sprayburkar, bekämpningsmedel, fotokemikalier, kvicksilveravfall (t ex termometrar) är
exempel på farligt avfall.
Farligt avfall från hushåll ska lämnas på ÅVC Returen eller till insamling via Miljöbilen. Det
farliga avfallet får inte blandas och ska lämnas i originalförpackning eller hela förpackningar,
vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.

Bygg- och rivningsavfall
Bygg- och rivningsavfall är t ex trä, spånskivor, gips, isolering, fönster från renoveringar och
ombyggnader. Detta kan i begränsade mängder (ungefär vad som ryms på en släpkärra)
lämnas på ÅVC Returen. Avfallet ska vara sorterat och lämnas enligt anvisningar på ÅVC:n.
Vid större renoveringar eller byggen ska avfallshanteringen skötas av privat entreprenör.
Träavfall ska vara fritt från spik och beslag (max motsvarande en handflatas storlek).
Tryckimpregnerat trä är ett farligt avfall på grund av innehållet av giftiga ämnen. Det ska
därför sorteras ut från annat trä och lämnas i särskild container. Endast mindre mängd sådant
avfall tas emot.
För slipers, asbest och övrigt så kallat riskavfall gäller särskilda regler. Innan sådant avfall
lämnas ska personal inom avfallshanteringen först kontaktas. Endast mindre mängd avfall av
detta slag tas emot.
Gips bidrar till försurande utsläpp vid förbränning och ska därför sorteras ut separat.

Latrin
Latrin ska samlas i avsedd tunna. Latrinbehållaren ska vid hämtning vara väl försluten så att
avfallet inte kan spridas. Behållaren hämtas vid ordinarie hämtningsplats eller annan
överenskommen hämtningsplats.

Aska
Släckt ren träaska lämnas på ÅVC Returen efter anvisning av personalen.

Döda djur
Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker, djurbegravningsplatser eller för
kremering. Enstaka sällskapsdjur får lämnas i sopkärl, eller grävas ner om det kan ske utan
risk för olägenhet eller smittspridning och om fastighetsägaren godkänt detta. Döda hästar får
grävas ner enligt anvisningar från tillsynsansvarig nämnd. Mer information finns på
Miljöenhetens hemsida.

2 (3)

Avfall som omfattas av producentansvar
Förpackningar och tidningar
Tidningar samt förpackningar av metall, kartong, plast, och glas eller annat avfall lämnas vid
Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer. Förpackningar med pant
lämnas till butikernas pantssystem. En aktuell förteckning över återvinningsstationer
redovisas på Tranemo kommuns hemsida.

El- och elektronikavfall
Elutrustning som används i hushåll omfattas av producentansvar. Elavfall är kasserad
utrustning som drivs med elektrisk ström, d v s allt med sladd eller batteri, som t ex datorer,
bildskärmar, kopiatorer, mobiltelefoner, tvättmaskiner, torktumlare, kylar, frysar,
uppladdningsbara verktyg samt lysrör och glödlampor. Det ska lämnas vid
återvinningscentralen Returen eller till Insamlingsbilen. Det kan även lämnas till annat
insamlingsställe som producenterna hänvisar till.
Kylar och frysar innehåller s.k freoner som är skadliga för ozonlagret vid läckage och ska
därför hanteras försiktigt. De ska vara rengjorda och tömda före avlämning.

Batterier
Enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier är producenter skyldiga att
samla in och ta hand om batterier som blir avfall.
Småbatterier kan lämnas i särskilda behållare, s k batteriholkar, vid återvinningsstationer, vid
ÅVC Returen och i affärer.
Bilbatterier och andra större startbatterier som väger mer än 3 kilogram, ska lämnas till en
återförsäljare. De kan även lämnas vid ÅVC Returen.

Läkemedelsavfall mm
Medicinrester och gammal medicin ska lämnas på ett apotek. Kanyler och skärande/stickande
avfall som varit i kontakt med kroppsvätska läggs i särskild punktionssäker behållare som
erhålles kostnadsfritt och finns att hämta på apoteket. Fylld behållare lämnas sedan till ett
apotek.
Undantag: Avser ej kvicksilvertermometrar, cytostatika och cytotoxiska läkemedel som ska
hanteras som farligt avfall, se ovan.

Däck och bilar
Uttjänta däck lämnas till återförsäljare. Mindre mängd kan lämnas till ÅVC Returen.
Bilar lämnas till auktoriserad bilskrotningsanläggning.
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BILAGA 2 – HÄMTNINGSOMRÅDE, KÄRL OCH
HÄMTNINGSINTERVALL
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar, det vill säga hushållsavfall och
därmed jämförligt enligt 15 kap 3§ miljöbalken, utförs av Tekniska sektionen och av den eller
dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.

Hämtningsområde
Tranemo kommun är indelat i två hämtningsområden: Tätort samt glesbygd.
Hämtningsområdenas omfattning framgår av figur 1.

Figur 1: Hämtningsområden i Tranemo kommun. Tätort (rödmarkerade orter i figur 1 nedan) samt
glesbygd.(övriga områden)

Kärl och behållare
Kärl och säckar tillhandahålls genom kommunen. Kärlen är genom identitetsmärkning knutna
till den fastighet där de finns utplacerade.
Följande kärlstorlekar erbjuds
för matavfall:
för restavfall:

140 liter
80 liter, 190 liter, 370 liter eller 660 liter

För hyra av container ska avfallslämnaren/kunden kontakta renhållaren.
Latrin hämtas i 23 liters kärl, tillhandahålls av renhållaren
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Hämtningsintervall
Hushållsavfall som ska transporteras till behandlingsanläggning genom kommunens försorg
hämtas enligt följande ordinarie intervall, om inte särskilda skäl föreligger. Hämtningen kan
komma att avvika från hämtningsschemat, tillfälligt eller under längre period, på grund av
särskilda omständigheter såsom vägförhållanden, sjukdom eller fordonsfel samt helgdagar.
1.

Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärlavfall i form av matavfall
normalt varannan vecka. Det finns för flerbostadshus möjlighet att för matavfall, om
särskilda behov föreligger, ansöka om tätare hämtningsintervall. Hämtning av kärlavfall i
form av restavfall (sorterat brännbart avfall) sker normalt var 14:e dag.

2.

Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärlavfall i form av
matavfall normalt varannan vecka. Hämtning av kärlavfall i form av restavfall (sorterat
brännbart avfall) sker normalt en gång i månaden.
Hämtning av restavfall från en- och tvåbostadshus får ske varannan vecka under
förutsättning att mängden restavfall överskrider normal mängd på grund av användning
av blöjor eller vid särskilda behov.

3.

Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av kärlavfall i form av
matavfall normalt varannan vecka under tiden maj – september. Hämtning av kärlavfall i
form av brännbart restavfall sker normalt en gång i månaden under tiden maj –
september.

4.

Hämtning av latrin sker en gång per månad under perioden maj till september i samband
med ordinarie hämtning av kärl- och säckavfall.

5.

Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsansvariga
nämndens beslut eller i annat fall minst en gång per år.
Tömning av andra små avloppsanläggningar inklusive slutna tankar sker minst en gång
per år. Möjlighet finns att teckna abonnemang för tömning fler gånger per år finns,
kontakta tekniska sektionen

6.

Minireningsverk och fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av
tillsynsansvarig nämnd och ska följa leverantörens anvisningar. I annat fall sker tömning
minst en gång per år eller med det glesare intervall som tillsynsansvarig nämnd beslutar.

7.

Tömning skall alltid ske så ofta att avskiljaren fyller avsedd funktion, dock minst en gång
per halvår.

8.

Hämtning av grovavfall, el- och elektronikavfall samt kyl/frys sker två gånger per år på
särskilda platser i kommunen. Inför hämtningen sker annonsering samt informeras på
kommunens hemsida beträffande platser och tider.

9.

Hämtning av farligt avfall från hushåll sker två gånger per år på särskilda platser i
kommunen. Inför hämtningen sker annonsering samt informeras på kommunens hemsida
beträffande platser och tider.

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan för Tranemo
kommun.
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