
INFORMATION OM HUSHÅLLSAVFALL 
Vad du behöver veta om renhållningsabonnemang  

i Hammarö kommun



LAGSTIFTNING OCH SKYLDIGHETER 
Alla fastigheter som har hushållsavfall, från 
permanent- fritidsbostad eller verksamheter, är 
skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt 
Hammarö kommuns renhållningsförordning och 
gällande lagkrav i kapitel 15 miljöbalken. 

Ansvarig för hushållsavfall gentemot kommunen 
är innehavare av fastighet där avfallet uppkom-
mer. Avfallet ska hanteras på ett sätt som är 
godtagbart med hänsyn till människors hälsa och 
miljön. 

Kommun har monopol och ansvarar för att hus-
hållsavfall inom kommunen återvinns eller bort-
skaffas. Det är inte tillåtet för fastighetsägaren 
att transportera bort avfall. Egen förbränning av 
avfall är inte tillåtet för en enskild fastighetsägare.

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring 
och tillsyn av sitt kärl. 

Locket ska kunna stängas på kärlet.

 

 
VAD MENAR MED  

HUSHÅLLSAVFALL
 

Med hushållsavfall menas mindre av-
fall som uppstår på fastigheten. Det 
kan vara mat, disktrasor, sevetter/
hushållspapper, dammsugarpåsar, 
tejp, böcker, kuvert, presentsnöre, 
pennor, trasiga textilier mm. Som 

hushållsavfall räknas också grovavfall 
såsom möbler och andra lösa före-

mål i ett hem/en fastighet som du tar 
till en återvinningsstation.

EXEMPEL PÅ SORTERING

AVGIFTER SOPKÄRL

 

Kärlstorlek och 
tömningsintervall

Avgift kr 
(inkl. 

moms)
Kärl 140 L varannan vecka. 
Permanentboende 695
Kärl 190 L varannan vecka. 
Permanentboende 1195
Kärl 240 L varannan vecka. 
Permanentboende 1845
Kärl 140 L varannan vecka. 
Fritidsbostad 290
Kärl 190 L varannan vecka. 
Fritidsbostad 390
Kärl 240 L varannan vecka. 
Fritidsbostad 590

Att sortera ut Var?
Batterier Farligt avfall
Brännbart Tunnan
Elektronik Återvinningscentral
Förpackningar Återvinningsstation
Grovavfall Återvinningscentral
Läkemedel Apotek
Returpapper Återvinningsstation
Verksamhetsavfall Återvinningscentralen



KOSTNADER

Ett renhållningsabonnemang innehåller en grundavgift och en rörlig avgift. 
Grundavgiften för permanentbostad är för närvarande 1150 kr/år inkl. moms och 
för fritidsbostad 810 kr/år inkl. moms. Den rörliga avgiften baseras på det kärl-
storlek som du väljer.
Du kan själv kompostera eget matavfall (anmälan krävs). Matkompostering ska ske 
i en skadedjursäker behållare. Vid egen matkompostering kan den totala renhåll-
ningskostnaden reduceras med 15 %.
Fastighetens trädgårdsavfall får komposteras utan särskild anmälan.
 

UNDANTAG

Det finns flera dispenser att söka, till exempel: 
• Uppehåll av hämtning. Om inte fastigheten kommer att nyttjas under minst 

fyra månader till ett år (permanentbostad) eller hela hämtningsperioden (fri-
tidsbostad) kan du anmäla om ett uppehåll i abonnemanget. Fastigheter som 
renoveras eller används sporadiskt beviljas inte uppehåll i hämtning.

• Dela kärl. Det finns möjlighet att dela kärl med flera.  Anmälan krävs och är 
avgiftsbelagd.

• Förlängd hämtningsintervall. Om du matkomposterar har du möjlighet att 
söka förlängd hämtningsintervall och få månadstömning.  
 
För anmälan/ansökan av dispenser finns blanketter på kommunens hemsida. 
En handläggningsavgift för prövningen tas ut enligt miljö- och byggnads-
nämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Att ansöka om 
uppehåll i hämtning är kostnadsfritt.

LOKALISERING 

Att ha en bra placering för sopkärlet är viktigt. Det ska vara lättillgängligt för upp-
samlingsbilen att kunna ta sig fram för tömning. För långt avstånd mellan kärl och 
uppsamlingsbil kan medföra extra avgifter. Vid nybyggnation kan det vara bra att 
tänka på sopkärlets placering redan i planeringsskedet.

Tänk på att om du planerar att bygga in kärlet kan det behövas en bygglovsansö-
kan. Kontakta byggförvaltningen för information om du är osäker om vad som 
gäller för just dig.



ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Det är skillnad på avfall och avfall. På kommunens återvinningscentral lämnar du så-
dant som är för stort för ditt vanliga sopkärl och avfall som ska tas om hand på ett mer 
ansvarsfullt sätt. Om du river, renoverar eller bygger nytt får du så kallat rivningsavfall. 
Detta avfall ska anmälas hos personalen på återvinningscentralen. Avfallet är avgiftsbe-
lagd.
  
 

TÄNK PÅ...

...att cirka 40 % av den volym som läggs i kärlet för restavfall är tidningar och förpack-
ningar som ska återvinnas på en återvinningsstation. Genom att sortera ut sådant som 
inte bör läggas i kärlen är du med och bidrar till en bättre miljö och kretslopp, samtidigt 
som du hjälper till att hålla en låg renhållningstaxa.

 

LÄS MER PÅ HAMMARÖ KOMMUNS HEMSIDA

www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Avfall--atervinning/    
ELLER 
kontakta kommunens kontaktcenter: 
Telefon: 054-51 50 00 
Mejl: kommun@hammaro.se

HAMMARÖ KOMMUN
TELEFON: 054-51 50 00 
MEJL: kommun@hammaro.se
ADRESS: MÖRMOVÄGEN 5 

              663 31 SKOGHALL


