
Normalt hämtas ditt hushållsavfall var fjortonde 
dag. Hushåll i kommunen är skyldiga att lämna 
avfall till renhållaren enligt Ulricehamns kom-
muns renhållningsföreskrifter. Dock kan hushåll 
få dispens från föreskrifterna när samtliga krav 
för undantag uppfylls. Det finns tre typer av 
avfallsdispenser:

UTSTRÄCKT HÄMTNINGSINTERVALL
Kan beviljas för fastigheter som ligger utanför 
”verksamhetsområde för kommunalt vatten och  
avlopp”, som komposterar allt matavfall och i  
övrigt källsorterar. Hämtning kan ske kvartalsvis 
eller halvårsvis. Det krävs bland annat att sop- 
mängderna är små, att kompostbehållaren är  
skadedjurssäker och fungerar året runt.

GEMENSAM BEHÅLLARE / AVFALLSLÖSNING 
Kan beviljas för närboende fastighetsinnehavare  
utanför ”verksamhetsområde för kommunalt vatten  
och avlopp”, om avfallsmängden ryms i ett kärl  
av den storlek som normalt används i området. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING
Kan beviljas om fastigheten inte kommer utnytt-
jas under en sammanhängande tid om minst sex 
månader för permanentbostad, respektive hela 
hämtningsperioden (maj-september) för fritids- 
hus. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften  
för kärlhämtning uteblir men den fasta grund- 
avgiften för villa/fritidshus kvarstår.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På denna länk kan du se om din fastighet ligger 
inom eller utanför ”verksamhetsområde för  
kommunalt vatten och avlopp”  
Karta över verksamhetsområdet

När det gäller gemensam behållare för max tre 
fastigheter med som mest 300 meter mellan 
entrédörr och sopkärl handläggs ditt ärende av 
Ulricehamns Energi AB. Detsamma gäller uppehåll 
i max ett år och som inte är återkommande. Övriga 
ärenden handläggs av miljö- och byggnämnden. 
 

 
 
 
 
 

En dispens gäller i högst sex år, därefter måste en 
ny ansökan eller anmälan lämnas in.

AVGIFT
Det tas ut en avgift för handläggningen, oavsett 
om ansökan eller anmälan beviljas eller inte.  
Avgiftens storlek baseras på taxor som fastställts  
av kommunfullmäktige. Årets taxa hittar du  
på kommunens sida ulricehamn.se/taxor-och-av-
gifter och på vår webplats https://ueab.se/avfall/
priser/ På Ulricehamn Energis sida hittar du också 
information om grundavgiften. 
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VILL DU FÅR MER INFORMATION?
Läs mer om avfall och sortering på  
https://ueab.se/avfall/ Du hittar också  
information på ulricehamn.se/
boendeochmiljo/atervinning-och-avfall/  

Ve
rs

io
n 

20
22

.0
1

 
VILL DU ANSÖKA AVFALLSDISPENS?
Gå in på https://sjalvservice.ulricehamn.se 
och sök på ”avfall”.
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