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Ansökan om längre hämtningsintervall 
av restavfall (grönt kärl)
Ansökan skickas till Ale kommun, Renhållningsenheten, 449 80 Alafors

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.  
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan 
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. 
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.

Sökande
Namn

Adress Postnummer Postort

E-post Telefonnummer Mobilnummer

Fastighetsbeteckning

Uppgifter om hämtning
Nuvarande hämtningsintervall
 2 veckor  4 veckor  3 månader

Önskad hämtningsintervall
 4 veckor  3 månader

Storlek på kärl för restavfall  140 liter  190 liter  annat  .......................
Antal boende på fastigheten

Beskriv hur matavfall hanteras

Beskriv hur förpackningsavfall hanteras

Uppskatta mängden kvarvarande avfall som läggs i sopkärl. Ange mängd och vikt per vecka.

Signatur
Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

Utdrag ur Ale kommuns Föreskrifter om avfallshantering:
22 § Hämtningsintervall för restavfall från villahushåll vid kompostering eller annan av Samhällsbyggnadsnämnden 
godkänd hantering, matavfallsinsamling samt övrig källsortering: 
a) Hämtning var 4:e vecka medges för de villahushåll vilka har hämtning av restavfall i 140 l kärl under förutsättning att allt 
matavfall samlas in i av kommunen anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare 
alternativt annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full källsortering av hushållsavfallet enligt 
förordningarna om producentansvar genomförs. Önskemål om hämtning var 4:e vecka meddelas skriftligt till Renhållaren. 

b) Hämtning var 3:e månad medges för de villahushåll vilka har hämtning av restavfall i 140 l kärl under förutsättning att 
allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare 
alternativt annan av Samhällsbyggnadsnämnden godkänd hantering samt att full källsortering enligt förordningarna om 
producentansvar genomförs. Dessutom ska den sökande visa på ett godtagbart sätt att ej mer avfall uppkommer på 
fastigheten än att hämtning var 3:e månad är tillräckligt för att garantera full säkerhet för människors hälsa och miljön. 
Önskemål om hämtning kvartalsvis meddelas skriftligt till Renhållaren. 
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