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Beslut om riktlinjer för kompostering av hushållsavfall
och ändrat sophämtningsintervall
Intervall för kompostering och ändrat sophämtningsintervall regleras i
Värnamo kommuns renhållningsordning. Det är tillåtet, efter anmälan till
miljö- och stadsbyggnadskontoret, att kompostera köksavfall på den egna
fastigheten om det kan göras utan risk för människors hälsa och miljön.
Förlängt sophämtningsintervall kan medges om det kan ske på ett ur
återanvändnings-, återvinnings-, hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt
godtagbart sätt.
Enligt renhållningsordningen är ordinarie sophämtningsintervall en gång
varannan vecka från permanentbostäder och en gång varannan vecka under
perioden 1 maj-15 september för fritidsbostäder.
Enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens riktlinjer gäller följande per
hushåll för kompostering och ändrat sophämtningsintervall:
Kompostering
Kompostering av animaliskt och värmebehandlat vegetabiliskt
förmultningsbart köksavfall ska anmälas till miljö- och
stadsbyggnadskontoret. Köksavfallet ska komposteras i en
varmkompost som är isolerad och skadedjurssäker.
Trädgårdsavfall och förmultningsbart köksavfall som inte är
värmebehandlat får komposteras på den egna fastigheten utan att det
anmäls till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Avfallet kan
komposteras i en kallkompost. Om köksavfall komposteras ska
komposten vara skadedjurssäker.
Det förutsätts att komposteringen sköts på sådant sätt att olägenhet
inte uppstår.
Hämtningsintervall
För alla hushåll gäller att avfall ska källsorteras för att möjliggöra
återanvändning och återvinning av material och energi. Utsorterat avfall ska
hanteras och lämnas på särskild uppsamlingsplats eller återvinningsstation.
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Om hushållet komposterar allt köksavfall kan miljö- och
stadsbyggnadskontoret besluta om förlängt sophämtningsintervall enligt
följande:
Månadshämtning

Förutsättning:
Varmkompost
Om hushållet består av endast en person så
räcker det med skadedjurssäker kallkompost.

Kvartalshämtning

Förutsättning:
Varmkompost.
Om hushållet består av endast en person så
räcker det med skadedjurssäker kallkompost.
Högst två personer i hushållet.
Haft månadshämtning minst ett år.

Om huset är obebott kan tekniska kontoret bevilja uppehåll i sophämtning.
Det finns möjlighet att dela sophämtningsbehållare med någon närliggande
fastighet.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kan medge undantag från riktlinjerna om
särskilda skäl föreligger.
Redovisat hämtningsintervall gäller för bostäder. Riktlinjerna uppfyller
kraven i renhållningsordningens bestämmelser §§ 4, 28, 31 och 32.
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