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Ansökan  
Förlängt hämtningsintervall av 

hushållsavfall (Miniabonnemang) 

 
 
 
Information till dig som ansöker om förlängt hämtningsintervall av 
hushållsavfall (4 hämtningar/år i 5 år) ”miniabonnemang”  
 
Enligt 65-66 §§ i Avfall & Återvinning Skaraborgs avfallsföreskrifter fastställd av Vara kommuns 

kommunfullmäktige kan förlängt hämtningsintervall medges efter ansökan hos miljö- och 

byggnadsnämnden. Under förutsättningar att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren själv 

kan ta hand om sitt restavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö.  

Enligt 55-60 §§ ska kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ske i 

skadedjurssäkra behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår. 

Kompostjorden ska kunna nyttjas på den aktuella fastigheten.  

 

Om matavfall komposteras med bokashi behöver du även redovisa hur komposten tas omhand 

vintertid t.ex. komplettering med en isolerad varmkompost. Annars behöver du ha skadedjurssäker 

behållare och en plats där du kan förvara matavfallet frostfritt fram till sommarhalvåret. Använd fältet 

övriga upplysningar på anmälningsblanketten för att redovisa hur du tar hand om matavfallet utöver 

bokashibehållaren. Det går också bra att bifoga bilagor till anmälningsblanketten.  

 
Det innebär att:  

1. Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd kompost enligt 

avfallsföreskrifterna 60 § om kompostering.  

2. Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas för återvinning på återvinningsstationer (ÅVS) 

eller återvinningscentral (ÅVC) inom kommunens gränser.  

3. Grovavfall och farligt avfall, som omfattas av de kommunala avfallsföreskrifterna, ska lämnas på 

kommunens återvinningscentral (ÅVC).  

4. Att lämna ditt egna avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått är inte tillåtet enligt 

miljöbalken.  

 

Godkänd ansökan gällande kompostering av matavfall gäller tillsvidare under förutsättning att inga 

förändringar sker i fråga om fastighetsägare eller komposteringsanläggning.  

Godkänd ansökan gällande miniabonnemang gäller i 5 år från och med det datum beslutet fattas. 

Efter godkänd ansökan meddelas renhållaren och abonnemanget registreras på den sökande.  

 

 

Avgift för 2 timmars handläggning tas ut av miljö-och byggnadsnämnden enligt gällande taxa 

fastställd av kommunfullmäktige.  

 

En grundavgift för återvinning kommer även fortsättningsvis tas ut av Avfall & Återvinning 

Skaraborg 

 

Ansökan mailas till miljo.bygg@vara.se eller skickas till Vara kommun, Miljö- och 

byggnadsnämnden, 534 81 Vara.  
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Fastighet     För ansökan debiteras 2h handläggningstid. 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

  
Fastighetens adress  Antal personer på fastigheten 

  

□   Permanentbostad  

□   Fritidshus  

□   Annat:  
 

Sökande 

Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer 

  
Adress Postadress 

  
E-post Tel/Mobil dagtid 

  

 
Beskriv hur avfallet hanteras som uppkommer i hushållet och var utsorterat avfall lämnas 

Glas: 
 
Papper: 

 
Pappersförpackningar: 

 
Plast: 

 
Metall: 

 
Farligt avfall (t.ex. lösningsmedel, färgrester, batterier, spillolja): 

 
Grovavfall (t.ex. kylskåp, kasserade möbler): 

 
Komposterbart avfall (trädgårdsavfall, köksavfall) 

 

 
Uppgifter om kompostering av matavfall 

För att ansökan ska beviljas krävs kompostering av matavfall som är godkänd och beslutad av kommunen. 

Ange uppgift om komposteringen: Diarienummer:_______________ eller beslutsnummer:_________________ 

Har du inte en kompostering som är godkänd av kommunen går du vidare till nästa steg. 
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Uppgifter om kompostbehållaren (Alla kryssfrågor måste besvaras med Ja för att beslut ska kunna beviljas) 

Komposten är □ Egentillverkad □ Inköpt Fabrikat Komposten tas i bruk från och med datum 

   
Kompostens avstånd till tomtgräns (inom tätort) Antal behållare Behållarens volym i liter 

   

Komposten ska användas året runt □ Ja □ Nej 

Komposten är isolerad □ Ja □ Nej 

Komposten är säker mot skadedjur  □ Ja □ Nej 

Ritning bifogad vid egentillverkad behållare □ Ja □ Nej 

Produktblad för kompost ska bifogas ansökan för att den ska anses vara komplett 
Övriga upplysningar/Om anmälan gäller bokashi ange här hur matavfallet hanteras vintertid. Bifoga gärna en bild på komposten. 
 

 

Namnunderskrift (Samtliga personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen GDPR) 

Datum och namnunderskrift Namnförtydligande 
  

 


