
Har du frågor om vad som gäller för ditt 
hushållsavfall? 

Kontakta gärna oss! 

Uddevalla Energi 

Kundservicetelefon: 0522-58 08 00 

e-post: kundservice@uddevallaenergi.se

www.uddevallaenergi.se

Samhällsbyggnad! 

Växel telefon: 0522-69 60 00 
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
www.uddevalla.se

Mer information 
Mer information om hushållsavfall finns 
på våra hemsidor, där finns också 
ansöknings- och anmälningsblanketter 

Besöksadress:

Varvsvägen 1 

Postadress:

Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

Hushållsavfall 
Information om hämtning och 

kompostering av hushållsavfall 



 

 

Kommunen ansvarar för att allt hushållsavfall transporteras till en 
behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors 
hälsa och miljön. För detta betalar alla kommunens invånare en 
sophämtningsavgift. I Uddevalla sköts hämtningen av Uddevalla Energi. 

 

 

 

Hämtningsintervall 
Hämtningsintervall gällande hushållsavfall för åretruntboende är 
varannan vecka för brunt kärl (matavfall) och var fjärde vecka för grönt 
kärl (restavfall). 

 

Fritidshus har hämtning varannan vecka för brunt kärl (matavfall) och 
var fjärde vecka för grönt kärl (restavfall) under sommarsäsongen (maj – 
september). 

 

Kompostering 
Komposterbart avfall får efter anmälan komposteras i kompostbehållare 
för åretruntbruk. Kompostbehållaren skall vara tät mot skadedjur och ha 
tillräcklig kapacitet. Komposteringen får inte utföras så att det uppstår 
någon olägenhet för närboende. 

 

Om man vill kompostera hushållsavfall skall man anmäla kompostering 
till Samhällsbyggnad och uppge hur komposteringen skall gå till. En 
avgift tas ut för handläggning av anmälan. 

 

Om man har fått ett godkännande för kompostering behöver man inte det 
bruna kärlet för matavfall och har därmed enbart tömning var fjärde 
vecka av grönt kärl (restavfall), det ger reduktion på taxan hos Uddevalla 
Energi. Man väljer om man vill ha ett grönt kärl (restavfall) med en 
volym på 140 liter eller 190 liter. 

Gemensam/Mindre avfallsbehållare 
Om avfallsmängden ryms i en behållare (140 liter) för två närbelägna 
fastigheter, kan man ansöka om att man vill ha gemensam 
avfallsbehållare. Om man har en liten mängd sopor kan man ansöka om 
att få en mindre avfallsbehållare. Ansökan görs hos Uddevalla Energi 
och en avgift tas ut för handläggning av ansökan. 
 

Uppehåll i hämtning 
Uppehåll i hämtning vid ett åretruntboende kan efter ansökan medges om 
inte fastigheten kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om 
minst tre månader. För fritidshus gäller uppehållet om fastigheten inte 
utnyttjas under hela hämtningssäsongen. Ansökan om uppehåll i 
hämtning görs hos Uddevalla Energi. En avgift tas ut för handläggning 
av ansökan. 
 

Befrielse från sophämtning 
I alldeles särskilda fall kan kommunen tillåta att allt avfall tas omhand på 
en fastighet. För att få sådan dispens skall användningen av huset och 
mängden avfall vara betydligt mindre än vid normal användning av en 
fastighet. Det kan exempelvis vara så att man bara gör tillsynsbesök vid 
en bostad utan några övernattningar eller liknande. Att en fastighet 
endast utgör fritidsboende är inte ett skäl till befrielse. 
 

För att få befrielse från sophämtning skall allt komposterbart avfall på 
fastigheten komposteras i ett godkänd kompostbehållare. Hur allt annat 
avfall skall tas omhand skall anges i ansökan tillsammans med 
beskrivningen hur fastigheten används. 
 

Dispens söker man hos Samhällsbyggnad. Dispensen blir tidsbegränsad 
till maximalt fem år. En avgift tas ut för handläggning av ansökan 
oavsett om man får en dispens eller inte. 


