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Sökande Namn  

 

 

Organisationsnr/Personnr 

Telefonnummer bostad Telefonnummer arbetet Mobiltelefon 

Adress och postadress 

 

E-postadress  

Fastighetsbeteckning 

 

Kommun 

Fastighetsägare, om annan än sökande 

 Permanentbostad          Fritidshus           Annat ____________________ 

Antal personer i hushållet:________ 

Avfallsbehållare 

Nuvarande hämtningsintervall:  Varje vecka      Varannan vecka   Annat_____________      

Hämtning önskas:  Varannan vecka       var 4.e vecka      Total befrielse      

Allt matavfall komposteras:  Ja     Nej     
Komposteringen är godkänd av kommunen:    Diarienr._____________ Besluts nr: _________  
(Krav för att ansökan ska beviljas)  
 

Slam 
Slamtömning önskas:  Vartannat år        Total befrielse      Annat:______________ 

Godkänd avloppsanläggning finns:  Ja     Nej    Diarienr: _________ Besluts nr: _________ 
(Krav för att ansökan ska beviljas) 
 
Motivering till förlängt hämtningsintervall: 
 
 
 

 

 

 

 

___________  _____________________________________________________  
Datum    Sökandens underskrift 

Avgift: Prövning av ansökan om total befrielse. Lidköping Götene och Grästorp 1 990 kr. (gäller 2020) 
 Ansökan skickas till: Lidköping och Götene: Grästorp: 

Lidköpings kommun                                 Grªstorps kommun
                                      Samhªllsbyggnad, Miljº-Hªlsa                 Miljº- och byggkontoret
                                      531 88 Lidkºping                                      467 80 Grªstorp 

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun 

för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell 

dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina 

personuppgifter https://lidkoping.se/dataskydd 

Förlängt hämtningsintervall 
Avfallsbehållare/Slam 

mailto:miljohalsa@lidkoping.se
https://lidkoping.se/dataskydd


 

 

 

 

Grundläggande hämtningsintervall för avfallsbehållare. 

I Lidköping kommun är det grundläggande hämtningsintervallet 1 gång/vecka inom Lidköpings 

centralort, Filsbäck Vinninga Järpås och Tun, i övrigt gäller hämtning var 14.e dag.  

Längsta hämtningsintervall i hela kommunen är var 14.e dag. 

I Götene kommun är det grundläggande hämtningsintervallet var 14.e dag i hela kommunen.  

Längsta hämtningsintervall är var 4.e vecka. 

I Grästorp kommun är det grundläggande hämtningsintervallet var 14.e dag i hela kommunen. 

Längsta hämtningsintervall är var 4.e vecka. 

 

Kompostering av matavfall. 

En grundförutsättning för att Miljö-Hälsa ska bevilja förlängt hämtningsintervall är att hushållets 

matavfall komposteras på den egna fastigheten. Kompostering av matavfall ska anmälas till Miljö-

Hälsa på blanketten ”Hushållsavfall, eget omhändertagande” 

 

Total befrielse från hämtning av avfallsbehållare. 

Total befrielse från sophämtning kan endast godkännas om den sökande kan bevisa att allt 

hushållsavfall kan omhändertas på den egna fastigheten på ett miljö- och hälsoskyddsmässigt bra sätt. 

Detta är dock i praktiken omöjligt om bostaden bebos eller används på annat sätt. Därför beviljas 

normalt inte total befrielse från hämtning. 

 

Hämtning av slam 

En grundförutsättning för att Miljö-Hälsa ska bevilja förlängt hämtningsintervall är att fastigheten ska 

ha en avloppsanläggning som är godkänd av Miljö-Hälsa. I alla 3 kommunerna är det grundläggande 

hämtningsintervallet 1 gång/år och det kan förlängas till max 1 gång vartannat åt.  

En förutsättning för att Miljö-Hälsa ska bevilja total befrielse från hämtning av slam är att slamet kan 

tas omhand på den egna fastigheten. Eget omhändertagande av slam ska anmälas till Miljö-Hälsa på 

blanketten ”Hushållsavfall, eget omhändertagande” 

 
Uppehåll i hämtning, storlek på avfallsbehållare, gemensam avfallsbehållare. 

Ansökan om uppehåll i hämtning, ändrad storlek av avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare 

görs hos renhållaren i respektive kommun.  

 

Information - Förlängt 
hämtningsintervall Avfallsbehållare 

Postadress Besök Telefon kontaktcenter E-Post 

Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa  Stadshuset 0510 - 77 00 00 miljohalsa@lidkoping.se  

531 88 LIDKÖPING Skaragatan 8    Internet    www.lidkoping.se  
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