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Föreskrifter om avfallshantering för Falkenbergs kommun
Renhållningsordningen består av dessa föreskrifter om avfallshantering
samt en avfallsplan.
Inledande bestämmelser
1§
För kommunens avfallshantering gäller
- miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),
- föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken och
- andra författningar.
Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa
föreskrifter om avfallshantering.
Kommentar
Med fastighetsinnehavare förstås i detta sammanhang antingen:
- fastighetsägare eller
- den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall
anses som fastighetsägare eller
- nyttjanderättshavaren, om hela fastigheten har upplåtits med annan
nyttjanderätt än vad som anges i 7 kap 3 § jordabalken.
Med fastighet förstås i dessa sammanhang den del av fastigheten, som
är att betrakta som tomt/trädgård kring bostadshuset.
Ansvar för avfallshanteringen
2§
För det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret svarar enligt kommunfullmäktiges beslut (1998/§ 61) Falkenbergs Vatten och Renhållnings
AB, nedan kallad FAVRAB. Avfallshanteringen i kommunen utförs av den
eller de som kommunen bestämmer, nedan kallad renhållaren.
3§
Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 4 § miljöbalken i beslut om
avfallstaxa meddelat föreskrifter om att avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och det bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.
Ytterst ansvarig för att avfallsavgiften betalas är den fastighetsinnehavare
på vars fastighet avfallet uppstår.
4§
Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utföres av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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Informationsskyldighet
5§
Fastighetsinnehavare är skyldig att i erforderlig omfattning informera den
eller de som bor i eller är verksam i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Definition av hushållsavfall
6§
Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed
jämförligt avfall från annan verksamhet. Verksamheter som ger upphov
till avfall att jämföra med hushållsavfall är bland annat personalmatsalar,
restauranger, storkök, kontor, butiker, skolor, offentliga lokaler, samlingsplatser, sjukhus och andra vårdinrättningar, fritidsanläggningar m fl.
Skyldighet att lämna avfall
7§
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till renhållaren
om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Sortering av hushållsavfall
8§
Varje avfallslämnare skall sortera och hantera avfallet i enlighet med
dessa föreskrifter och anvisningar från FAVRAB. Det utsorterade avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för
människors hälsa och miljön inte uppstår.
Hushållsavfall som utgörs av obrännbart avfall skall hållas åtskilt från
annat avfall och hämtas i särskild ordning eller lämnas på återvinningscentral eller annan av FAVRAB anvisad plats.
Grovavfall
9§
Grovavfall från hushåll, d v s skrymmande avfall som inte ryms eller av
andra skäl inte ska läggas i behållare för hushållsavfall får fastighetsinnehavaren avlämna på återvinningscentral eller annan av FAVRAB anvisad plats. Vid avlämningen skall avfallet sorteras enligt FAVRAB:s
anvisningar.
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Hushållens farliga avfall
10 §
Hushållsavfall som utgörs av farligt avfall skall hållas åtskilt från annat
avfall och hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas på återvinningscentral eller annan av FAVRAB anvisad plats. Det farliga avfallet
skall vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.
Alla kasserade kyl- och frysmöbler skall hanteras varsamt, hållas åtskilt
från annat avfall och hämtas i särskild ordning eller lämnas på återvinningscentral eller annan av FAVRAB anvisad plats.
Fettavfall från affärer, restauranger och liknande
11 §
Fettavfall från stekbord, grillar, fritöser och liknande (dock ej fettavskiljare)
skall samlas upp i särskild behållare.
Fettavfall hämtas av FAVRAB eller av renhållaren.
Producentansvar
12 §
Avfall, som omfattas av producentansvar, skall sorteras ut och lämnas på
därför avsedda platser.
Kommentar
Till avfal,l som faller inom producentansvaret, hör returpapper, förpackningar,
elektronik och däck i enlighet med gällande förordningar.
Upplysningar om platser för inlämning av avfall, som omfattas av producentansvar, lämnas av renhållaren och av FAVRAB.
Förutsättningar för eget omhändertagande
13 §
Kompostering av förmultningsbart köksavfall är tillåten på den egna fastigheten och skall ske i skadedjurssäker behållare på sådant sätt att olägenhet
för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Anmälan skall göras skriftligen
till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Kommentar
För att uppnå bästa komposteringsresultat bör kompostering ske i kompostbehållare avsedd för åretruntbruk.

1.05
s5

14 §
Kompostering av trädgårdsavfall är tillåten på den egna fastigheten i hela kommunen under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen.
Eldning av icke komposterbart trädgårdsavfall (grenar, kvistar) är inte tillåten
när eldningsförbud råder. Eldning skall alltid ske på ett sådant sätt att den inte
medför olägenhet för omgivningen.
Trädgårdsavfall kan även avlämnas på kommunens återvinningscentraler.
Kommentar
Uppgift om eldningsförbud meddelas av SOS-alarm. Eldning i större omfattning skall anmälas till brandförsvaret.
Hämtningsintervall
15 §
Hämtning av hushållsavfall för helårsabonnenter i returkärl skall ske var 14:e
dag.
Vid företag och flerfamiljshus kan, vid speciella behov och efter godkännande
av FAVRAB, hämtning ske en gång per vecka.
För fritidsbostäder skall avfallshantering ske var 14:e dag, 13 hämtningar under perioden 1 april till 30 september.
Om behov föreligger för tätare hämtningsintervall kan FAVRAB besluta detta.
Kommentar
Under övrig tid på året, inom område där ordinarie hämtning sker endast under
viss del av året, utföres hämtning när behov föreligger genom s k budning eller genom införandet av förenklat hämtningssystem, se § 38, för viss del av
året.
Hämtningsintervallet kan för helårsabonnenter utökas till en gång per månad
alternativt fyra gånger per år, efter särskild prövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Hämtningsintervallet kan för fritidsbostäder utökas till en gång per månad alternativt två gånger per hämtningssäsong (1 april - 30 september), efter särskild prövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Emballering av avfall
16 §
I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så
att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.
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Avfall, som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller
stickande, hanteras enligt renhållarens anvisningar.
Avfall, som släpps ned i sopnedkast eller läggs i behållare, skall vara väl
emballerat, så att avfall inte sprids. Lättruttnande, vätskehaltig eller illaluktande orenlighet skall således vara väl innesluten i förpackning, som
ej släpper igenom väta.
I sopnedkast och behållare får ej läggas ned föremål av sådan tyngd,
storlek eller beskaffenhet i övrigt att skada eller annan olägenhet kan
uppstå på exempelvis kärl, transportfordon eller behandlingsanläggning.
I behållare och utrymme för avfall får endast sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd lämnas.
Föremål, som kan vålla skär- och stickskador såsom glasföremål, spik,
nålar etc, skall läggas i styvt skyddshölje innan de läggs i avfallsbehållaren.
Större skärande och stickande föremål som trasigt fönsterglas och sågklingor, betraktas som grovavfall och ska lämnas på plats avsedd för grovavfall. Avfallet skall hanteras på sådant sätt att risken för skada minimeras.
Aska, slagg, som kan förorsaka antändning, får endast läggas i därför
speciellt avsedda behållare.
Soputrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m.
17 §
Väg till slambrunn, behållare, säckar och säckställ och annan plats eller
anordning varifrån avfall skall avhämtas skall hållas lätt framkomlig. Väg,
som nyttjas för att forsla bort avfall, skall vara farbar året runt för de fordon
som används för bortforsling. Transportvägen skall röjas från snö och hållas halkfri. Erforderlig vändmöjlighet skall finnas.
På hämtningsdagen skall retursopkärlet placeras vid tomtgräns, uppställd
så att hämtningen underlättas. Gångavstånd mellan avfallsrum eller behållarplats och angöringsplats bör inte överstiga 50 meter om inte särskilda
skäl föranleder annat. Avfallsbehållaren skall vara placerad i markplan. Vid
annan placering utgår gångvägstillägg enligt fastställd renhållningstaxa.
Renhållaren skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall
utföras. Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas
till renhållaren. Ändringar skall utan anmaning meddelas renhållaren.
Om farbar väg till fastigheten saknas kan FAVRAB komma överens med
fastighetsägaren om att hushållsavfallet kan lämnas på annan plats.
Kommentar
Med lätt framkomlig menas bl a att tillfartsvägar och infarter skall vara buskröjda minst 3,5 meter brett och 4,0 meter högt.
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Fyllnadsgrad och vikt
18 §
Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller
vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Närmare föreskrifter om maxvikter för behållare ges av FAVRAB. Behållare, som är överfull eller för tung, hanteras enligt renhållarens anvisningar. Renhållaren har
möjlighet att neka mottagande av överfull eller för tung säck/behållare eller
säck/behållare som innehåller dåligt emballerade föremål. Det åligger fastighetsinnehavaren att ombesörja omfördelning och/eller omemballering av
avfallet.
Äganderätt till behållare
19 §
Retursopkärl ägs av FAVRAB eller renhållaren om inte annat överenskommits.
Säckhållare ägs av fastighetsinnehavaren.
Större behållare ägs av FAVRAB eller renhållaren om inte annat överenskommits.
Latrinbehållare tillhandahålls av FAVRAB.
Skötsel av behållare
20 §
Retursopkärl och latrinbehållare skall, när så erfordras, rengöras genom fastighetsinnehavarens försorg.
Storbehållare av typ container, som ägs av kommunen eller renhållaren,
skall skötas och rengöras genom renhållarens försorg.
Övriga behållare sköts och rengörs genom fastighetsinnehavarens försorg.
Latrin
21 §
Toalettutrymme skall vara så anordnat att latrinkärl lätt kan hämtas genom
lucka utifrån. I annat fall skall toalettutrymmet vara tillgängligt och hållas
öppet vid hämtningstillfället.
22 §
Hämtning av latrin i tätort skall vid helårsbostäder ske varannan vecka och
vid fritidsbostäder två gånger under april och september, samt en gång per
vecka under maj-augusti.
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Hämtning av latrin i glesbygd skall vid helårsbostäder ske varannan vecka
och vid fritidsbostäder varannan vecka under perioden april-september.
Vid behov skall hämtning ske oftare. Hämtning sker då via budning och debitering sker enligt fastställd renhållningstaxa.
Latrinkärl får inte användas för annat avfall än latrin.
Kommentar
Fastighetsägare kan efter särskild prövning ges tillstånd till kompostering
av latrin, se § 34.
Slam
23 §
Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga
för tömning. Lock eller manlucka skall kunna öppnas av en person och får
inte vara övertäckt vid tömning. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får inte överstiga 20 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
Plastlock eller liknande ska vara fästa med låsanordning som förhindrar att
barn lätt kan öppna dem. Brunnslock större än standardstorlek (75 cm i diameter) skall vara avtaget vid tömningstillfället. Det åligger fastighetsägaren
att förhindra att olyckor sker.
Fastighetsinnehavaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.
Fettavskiljare skall vara utformad så att tillfredsställande avskiljning sker.
Kommentar
Utformning av lock eller liknande kan diskuteras med renhållaren. Slamavskiljare och slutna tankar bör markeras för att underlätta för renhållaren vid
hämtningstillfället.
24 §
Hämtning av slam från slamavskiljare och fettavskiljare skall ske minst en
gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion.
Tätare tömning sker via budning och debitering sker enligt fastställd taxa.
Tömning av sluten tank sker efter särskild beställning från fastighetsinnehavaren. Debitering sker enligt fastställd renhållningstaxa.
Kommentar
Meddelande om när ordinarie tömning av slamavskiljare skall utföras utsändes till fastighetsinnehavaren genom renhållarens försorg.
Lantbrukare kan efter särskild prövning ges tillstånd till eget omhändertagande av slam, se § 35.
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Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall
Uppgiftsskyldighet
25 §
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan av FAVRAB
lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och
hantering, som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
Farligt avfall
26 §
Med stöd av 15 § (2001:1063) avfallsförordningen har Falkenbergs kommun enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-11-24 dnr 94-0647 utökat sitt
renhållningsansvar att omfatta även farligt avfall från företag och verksamheter. Farligt avfall från företag och verksamheter forslas bort genom
FAVRAB´s försorg.
Farligt avfall är sådant avfall som är markerat som farligt avfall i bilaga 2
till avfallsförordningen (2001:1063).
Följande undantag gäller:
- farligt avfall som forslas bort i egen regi efter anmälan till länsstyrelsen i
enlighet med avfallsförordningen,
- farligt avfall som omfattas av producentansvaret.

Dispens från föreskrifterna om avfallshantering och
anmälan om eget omhändertagande
27 §
Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Eget omhändertagande av avfall
28 §
Anmälan om kompostering eller annan återvinning eller annat bortskaffande
av avfall på den egna fastigheten handläggs av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som
avses omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redo-
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görelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att det innebär
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen förmultningsanläggning skall innehålla
beskrivning av anläggningen.
Gemensam fastighetsrenhållning
29 §
Innehavare av två eller tre närbelägna fastigheter kan efter särskild prövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden få tillåtelse att använda gemensamt sopkärl. Gemensam fastighetsrenhållning kan beviljas antingen som
åretrunthämtning eller sommarhämtning (april-september). Sommarhämtning kan inte beviljas gemensam fastighetsrenhållning med bostad som
utnyttjas permanent.
Kommentar
För att beviljas detta fordras:
--I tätort skall fastigheterna ligga i mycket nära anslutning till varandra.
--I glesbygd får avståndet mellan fastigheterna vara något mer flexibelt.
- Avfallsmängden skall rymmas i ett kärl av den storlek som valts för
fastigheten.
Uppehåll i hämtning
30 §
Uppehåll i hämtning kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att fastigheten inte kommer att nyttjas under en tid av minst tre
månader vid permanent bostad, samt hela hämtningssäsongen för fritidsbostad.
Intyget skall vara FAVRAB tillhanda senast två veckor före avsedd uppehållsperiod.
Månadshämtning
31 §
Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om månadshämtning. Detta kan
medges för såväl fritids- som permanentbostad.
Kommentar
För att kunna beviljas detta fordras:
- att fastighetsinnehavaren kan kompostera allt organiskt avfall och för detta ändamål har kompost som uppfyller kraven i 13 § i dessa föreskrifter.
- Djurhållning accepteras inte som ersättning för kompost.
- att eldning eller nedgrävning av avfall ej sker.
- att allt avfall som omfattas av 12 § i dessa föreskrifter lämnas vid respektive insamlingsstation för den avfallsfraktionen.
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- Det avfall, som vare sig kan lämnas till insamlingsstationer eller komposteras såsom exempelvis mjukplaster, textilier, m m, skall av fastighetsägaren förvaras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt i
väntan på insamling.
Ytterligare förlängt hämtningsintervall
32 §
Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om ytterligare förlängt hämtningsintervall. Detta innebär ett hämtningsintervall för permanent bebodda hus på
4 gånger per år, samt för fritidshus 2 gånger per år.
Hämtningen sker för fritidshus genom budning.
Kommentar
För att kunna beviljas detta fordras:
- att god ordning råder på fastigheten
- att fastighetsinnehavaren kan kompostera allt organiskt avfall och för detta ändamål har kompost som uppfyller kraven i 13 § i dessa föreskrifter.
- Djurhållning accepteras inte som ersättning för kompost.
- att eldning eller nedgrävning av avfall ej sker.
- att allt avfall som omfattas av 12 § i dessa föreskrifter lämnas vid respektive insamlingsstation för den avfallsfraktionen.
- Det avfall, som vare sig kan lämnas till insamlingsstationer eller komposteras såsom exempelvis mjukplaster, textilier, porslin m m, skall av fastighetsägaren förvaras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt i väntan på insamling.
Totalbefrielse
33 §
Befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall till renhållaren kan medges,
om särskilda skäl föreligger, efter särskild prövning av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det åligger fastighetsinnehavaren att redovisa ett godtagbart förfarande för eget omhändertagande inom fastigheten av normalt förekommande
avfall.
FAVRAB har rätt att ta ut en fast abonnemangsavgift. Denna avgift skall täcka
FAVRAB:s fasta kostnader för bl a återvinningscentral, omhändertagande av
farligt avfall, information etc.
Kommentar
För att kunna beviljas detta fordras:
- att god ordning råder på fastigheten
- att fastighetsinnehavaren kan redovisa att fastigheten utnyttjas i mycket
begränsad omfattning eller på annat sätt tydliggöra att avfallsmängden
är av sådan omfattning att det kan motivera en totalbefrielse.
- att fastighetsinnehavaren kan kompostera allt organiskt avfall och för detta ändamål har kompost som uppfyller kraven i 13 § i dessa föreskrifter.
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- Djurhållning accepteras inte som ersättning för kompost.
- att eldning eller nedgrävning av avfall ej sker.
- att allt avfall som omfattas av 12 § i dessa föreskrifter lämnas vid respektive insamlingsstation för den avfallsfraktionen.
- Det avfall som vare sig kan lämnas till insamlingsstationer eller komposteras såsom exempelvis mjukplaster, textilier, m m, skall av fastighetsägaren förvaras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart
sätt i väntan på insamling. Insamling skall ske genom budad hämtning
hos renhållaren.
Latrinkompostering
34 §
Kompostering av latrin kan medges om följande uppfylls;
- fastigheten är utrustad med kompost avsedd för kompostering av latrin.
- komposten skall vara utformad så att minst 6 månaders kompostering
kan erhållas.
- kompost skall placeras så att risk för olägenhet inte föreligger för grannfastighet.
- Hanteringen skall kunna ske på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt
godtagbart sätt.
Sker kompostering av latrin i förmultningstoalett, multrum, erfordras inget
tillstånd.
Slamtömning
35 §
Vid jordbruksfastighet kan fastighetsinnehavaren tillåtas att själv få ombesörja slamtömning av den egna slamavskiljaren. Tömning och spridning
skall kunna ske på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt.
Fastighet som avses i första stycket och som uppfyller ställda krav kan ges
möjlighet att tömma maximalt två grannfastigheters slamavskiljare.
Kommentar
För att på fastigheten beviljas egen tömning och spridning av slam från
slamavskiljare fordras:
- att fastigheten har lämplig teknisk utrustning för tömning, spridning och
nedbrukning av slam.
- att det på fastigheten sker hantering av svämgödsel eller fastgödsel från
egen djurhållning i tillräcklig omfattning. Inblandning skall kunna ske med
minst tredubbla volymen gödsel jämfört med slamavskiljarens våtvolym.
- att såväl avloppsanläggning som gödselvårdsanläggning är utförda i enlighet med miljö- och hälsoskyddslagstiftningens regler och anvisningar.
36 §
Fastighetsägare kan beviljas tömning av slamavskiljare vartannat år.
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Kommentar
För att beviljas detta fordras:
- att fastigheten har avlopp som är utfört i enlighet med miljö- och hälsoskyddslagstiftningens regler och anvisningar.
- att fastighetens avloppsanläggning är så konstruerad att det kan motivera ett förlängt tömningsintervall.
Det åligger fastighetsägaren att redovisa avloppsanläggningens utformning.
Urinseparering
37 §
Tillstånd till eget omhändertagande av urin från urinseparerande toalett
kan medges.
Kommentar
För att beviljas detta fordras:
- att fastigheten har tillgång till lämplig utrustning för tömning av urintank.
- att fastigheten har tillgång till mark i tillräcklig omfattning för spridning
av urin.
Om tillgång till egen mark för spridning av urin saknas skall kontrakt med
lantbrukare för omhändertagande av urinen finnas.
Förenklat hämtningssystem
38 §
Förenklat hämtningssystem innebär att ett begränsat antal fastigheter gemensamt har möjlighet att nyttja ett visst antal sopbehållare eller container,
uppställd på lämplig plats inom aktuellt område. Prövning sker av FAVRAB.
Återkallelse av tillstånd
39 §
Medgivande att hantera hushållsavfall enligt undantag från renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering kan av tillstånds- eller tillsynsmyndigheten återkallas med omedelbar verkan om ägarförhållandena ändras på
fastigheten, om hanteringen ej sker enligt givna anvisningar eller om den i
övrigt medför olägenhet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2005 då renhållningsordning
för Falkenbergs kommun 1997-12-18 § 145 upphör att gälla. Undantag,
som kommunen medgett med stöd av sistnämnda renhållningsordning,
gäller tills vidare.
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