
ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR RESTAVFALL
Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall för restavfall om du har mycket små mängder avfall 
och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten eller använder en av kommunen godkänd köksavfalls-
kvarn för omhändertagande av allt matavfall från den egna fastigheten.

Vid förlängt hämtningsintervall hämtas restavfallet:
• fyra gånger per år vid åretruntabonnemang
• två gånger per säsong vid sommarabonnemang (vecka 18-39).

Ansökan ska skickas in en månad innan förlängt sophämtningsintervall ska börja gälla.

Ansökningsavgift: 700 kr.

Fyll i uppgifterna nedan och skicka in blanketten till: 

VafabMiljö Kommunalförbund
Kundservice 
Box 140
721 05 Västerås
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Kunduppgifter - var vänlig texta tydligt

Har du frågor, kontakta VafabMiljö via e-post:  
kundservice@vafabmiljo.se eller på tfn: 021-39 35 00.

Ändras förhållandena, t ex fastigheten byter ägare, måste detta anmälas till VafabMiljö och en ny an-
sökan göras.

Namn Personnummer

Telefon dagtid/arbetet Telefon hem

Adress Mobil

Postnummer och ort E-post

Vilken fastighet gäller ansökan?
Fastighetsbeteckning  Kundnummer (står på fakturan)

Adress  Postadress

Fastighetsägare om annan än sökanden  Telefon  Mobil 

Adress till fastighetsägare Antal personer i hushållet

Typ av fastighet

Val av förlängt hämtningsintervall för restavfall
Åretruntabonnemang, fyra gånger per år

AnnatSmåhus, sommarSmåhus Verksamhet

Sommarabonnemang, två gånger per säsong

Var god vänd



De personuppgifter som anges i blanketten av sökanden kommer att behandlas av Vafabmiljö i syfte att full-
göra de skyldigheter VafabMiljö har i egenskap av kommunal avfallsmyndighet. All behandling av personupp-
gifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behand-
lingen av kunders personuppgifter” på vår hemsida www.vafabmiljo.se.

• Avfallsmängden måste rymmas i den minsta storleken på kärl för restavfall.
• Inget matavfall får läggas i kärlet för restavfall.
• Allt matavfall komposteras eller mals ner i en av kommunen godkänd köksavfallskvarn.
• VafabMiljö kan ta tillbaka tillståndet för förlängt hämtningsintervall om kärlet för restavfall packas för 

hårt, är överfullt vid tömning, om matavfall ligger i restavfallskärlet eller att sanitär olägenhet uppstår. 

Jag försäkrar att:
allt matavfall komposteras på fastigheten, dvs du har fått beviljat att ha en hemkompost, eller använder en 
av kommun godkänd köksavfallskvarn för allt matavfall.
inget avfall eldas upp*

* Eldning av avfall bildar hälsoskadlig rök. Förbränning av avfall i förbränningsanläggningar sker med 
höga temperaturer och med avancerad rökgasrening.

Villkor för förlängt hämtningsintervall


