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Bilaga 2 - Hämtningsintervall
I denna bilaga anges bestämmelser om hämtningsintervall. Det gäller avfall som hämtas, 

eller kan hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och 

matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, avfall från små/enskilda avloppsanläggningar 

samt avfall från fettavskiljare. 

Tabell 1 

Bestä mmelser om hä mtningsinterväll fo r mätävfäll, restävfäll, grovävfäll och 

trä dgä rdsävfäll. 

Avfallsslag En- och 

tvåbostadshus 

samt 

fritidshus 

Flerbostadshus, 

gemensanhetslösning 

Verksamheter 

Matavfall Normalt 

varannan 

vecka. 

Minst en gång 

varannan vecka. 

Minst en gång 

varannan vecka. 

Restavfall Varannan 

vecka. Om 

matavfall 

komposteras 

och anmälan 

har gjorts 

enligt § 46, 

får behållare 

för restavfall 

tömmas var 

fjärde vecka. 

Minst en gång 

varannan vecka. 

Minst en gång 

varannan vecka. 

Grovavfall Det går att 

beställa 

enstaka 

hämtning. 

Det går att beställa 

enstaka hämtning 

eller att teckna 

abonnemang för 

containerhämtning. 

Det går att beställa 

enstaka hämtning 

eller att teckna 

abonnemang för 

containerhämtning. 

Trädgårdsavfall Det går att 

teckna 

abonnemang 

med kärl 

som töms en 

gång 

varannan 

vecka under 

delar av året. 

Det går att teckna 

abonnemang med 

kärl som töms en 

gång varannan 

vecka under delar 

av året. 

Det går att teckna 

abonnemang med 

kärl som töms en 

gång varannan 

vecka under delar 

av året. 
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Tabell 2

Bestä mmelser om hä mtningsinterväll fo r ävfäll frä n smä /enskildä ävloppsänlä ggningär 

och fettävskiljäre.

Typ av anläggning Bestämmelser om hämtningsintervall 

Slutna tankar och 

slamavskiljare anslutna till 

WC. 

Tömning ska ske efter behov för att 

upprätthålla en god funktion och 

slamkvalitet i tanken/avskiljaren, men 

minst en gång per år. 

Slamavskiljare för bad-, 

disk- och tvättvatten 

Tömning ska ske efter behov för att 

upprätthålla en god funktion och 

slamkvalitet i tanken/avskiljaren. 

Fettavskiljare Tömning ska ske var fjärde vecka eller 

så ofta att anläggningens funktion inte 

försämras och att tömning inte försvåras 

av att fettet stelnar och blir svårt få ut ur 

anläggningen. 

Fosforfällor och 

minireningsverk 

Tömning ska ske enligt det tillstånd som 

getts av tillsynsmyndigheten. 

Leverantörens anvisningar ska följas så 

att anläggningen upprätthåller en god 

funktion och slamkvalitet. 




