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ANMÄLAN 
 

Ansökan om sophämtning var fjärde vecka och 
anmälan om varmkompostering av matavfall 
 
Ansökan avser följande fastighet 

Fastighetsbeteckning: Se faktura för korrekt beteckning 
Adress:  
Postadress:  
Bostadsform: Permanentbostad: ☐        Fritidsbostad: ☐        Lägenhet: ☐       Annat: ☐ 

Uppgifter om fastighetsägare 

Fastighetsägare:  
Personnr/org.nr.  
Fakturaadress:  
Postadress:  
Tel dagtid:  * Mobiltelefon:  
* E-post:  

 
Ansökan om sophämtning var fjärde vecka (inget matavfall i behållaren): Ja  ☐        Nej ☐ 
Vid sophämtning var fjärde vecka ställs krav på varmkompostering och att minsta kärlstorleken ska kunna 
användas. Anmäl varmkompostering nedan eller bifoga befintligt godkänt beslut. 
 
Önskad kärlstorlek: 
80 liter  ☐        140 liter ☐        190 liter  ☐        240 liter  ☐         
För kostnad vid byte av kärlstorlek se www.kretsloppsydost.se 
 
Anmälan varmkompostering av matavfall:     Ja ☐            Nej ☐        Beslut varmkompost bifogas ☐         
Kompostering av matavfall är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Förutsättning för att få kompostera sitt 
matavfall är att det varmkomposteras i avsedd behållare. I anmälan ska fastighetsägaren ange vilken typ av 
varmkompost som avses användas. 
 
Fabrikat/typ av behållare: ……………………………………………………………………… Volym: ……………………………… 
 
Övriga upplysningar: ..……………………………………..………………………………………………………………………………… 
 
      
Datum ……………………… 
   
……………………………………………………………..….                  ………………………………………………………………………
   
Namnunderskrift fastighetsägare             Namnförtydligande 

 
Ofullständig anmälan returneras 
Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna. Kretslopp Sydost hanterar alla 
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) 
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Förutsättningar för undantag från 
renhållningsordningen 
 
Vetlanda kommuns avfallsföreskrifter som reglerar avfallsinsamlingen hos hushållen i Kretslopp 
Sydosts verksamhetsområde: Vetlanda kommun.  
 
 
Allmänt 

• Prövning av undantag för alternativt hämtningsintervall var fjärde vecka och/eller 
varmkompostering av matavfall görs av Kretslopp Sydost. Ansökan eller anmälan bör 
skriftligen lämnas till Kretslopp Sydost senast en månad innan undantaget avses träda i kraft.  
Ett undantag från föreskrifterna kan inte beviljas retroaktivt. 
 

• Ansökan kan göras av fastighetsägaren eller nyttjanderättsinnehavaren. 
 

• Ansökan eller anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter för prövning, bland annat uppgifter 
hur ett eventuellt eget omhändertagande avses utföras. 

 
• Beviljade undantag gäller fastighetsägaren och/eller nyttjanderättsinnehavaren och kan 

upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna och/eller beslutet inte följs, om 
förutsättningarna för undantaget förändrats eller om olägenhet för människors hälsa eller 
miljön uppkommer.  
Exempelvis innebär det alltså att ett undantag upphör att gälla vid fastighetsägarbyte eller 
byte av nyttjanderättsinnehavare. Förändrade förutsättningar kan vara om familjen utökas 
och avfallsmängden därmed ökar, om man bebor en fastighet som beviljats uppehåll. 
Olägenhet för människors hälsa och/eller miljön kan vara lukt, skadedjur, förorening av 
vattendrag i anslutning till avloppsanläggning m.m. 
 

• Beviljade undantag för alternativt hämtningsintervall var fjärde vecka och/eller 
varmkompostering inom den egna fastigheten gäller tillsvidare.  

 
 
Alternativt hämtningsintervall var fjärde vecka för permanentbostäder 
Ändrat hämtningsintervall för hushållssopor till var fjärde vecka kan beviljas om fastighetsägaren 
varmkomposterar sitt matavfall inom den egna fastigheten och om minsta kärlstorlek kan användas. 
 
Alternativt hämtningsintervall var fjärde vecka för permanentbostäder 
Ändrat hämtningsintervall för hushållssopor till var fjärde vecka kan beviljas om fastighetsägaren 


