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Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd
Regler för befrielse från ordinarie sophämtning
För att få befrielse från ordinarie sophämtning måste man själv kunna omhänderta
huvuddelen av sina sopor på ett ur hälso- och miljösynpunkt acceptabelt sätt.
Följande metoder kan användas:
- Komposterbart avfall är trädgårds- och matavfall. Detta skall komposteras i
välventilerad isolerad behållare som är tät för skadedjur. Vid behov skall kalk eller
jord tillsättas för att förhindra flugutveckling. Prefabricerad behållare (t.ex. Mull-Maja
eller Rolate ) bör användas.
- Förpackningar – av plåt, glas, hård eller mjuk plast – skall lämnas till
återvinningsstation.
-

Returpapper skall också lämnas till återvinningsstation.

-

Tyg och kläder samlas in av ideella föreningar och används i biståndsarbete.

- Brännbart avfall är trä, avfallspapper och plast utom PVC. Förbränning skall ske
med god syretillförsel och vid behov med stödbränsle (trä) så att en god förbränning
sker.
-

Latrin kan komposteras i speciella behållare, ventilerade och med tätt lock.

-

Slam får omhändertas på jordbruksfastighet enligt särskilda regler.

Allmänt bör så mycket material som möjligt återanvändas eller återvinnas. Om
störningar i form av nedskräpning, lukt, ohyra eller skadedjur uppkommer dras
dispensen omedelbart in.
Miljöavgift
Vissa avfalls typer kan man inte hantera själv. Det gäller t.ex:
- Farligt avfall såsom spillolja, lack- och färgrester och batterier. En del av dessa
avfalls typer kan inlämnas till butik eller bensinstation respektive batteri box. I
huvudsak tas dessa om hand genom års visa insamlingskampanjer. Dessutom finns
möjlighet att lämna farligt avfall på återvinningscentralerna på Homotippen och vid
reningsverket i Hassela.

- Kyl och frysutrustning innehåller CFC, som förstör ozonskiktet. De måste
skrotas i speciella återvinningsanläggningar. Hämtas efter anmälan en gång per kvartal
eller lämnas vid återvinningscentralerna.
- Skrot, elektronikavfall m.m. Dessa avfalls typer hämtas efter anmälan en gång
per kvartal eller lämnas vid återvinningscentralerna.
För att ta hand om sådana avfalls typer som står uppräknade under rubriken
”Miljöavgift” tar Nordanstigs kommun ut en miljöavgift från alla hushåll i kommunen
även de som har befrielse från ordinarie sophämtning.
Avgiften är för närvarande 304 kr per år för permanentboende och 214 kr per år för
fritidsboende.
Alternativ
-

Man kan välja storlek på sopkärlet efter behov.

- Permanentboende kan få månadshämtning under förutsättning att man
komposterar allt köksavfall i en godkänd behållare.
-

Man kan dela sopkärl med en granne.

- Man kan få uppehåll i hämtning vid permanentboende om huset inte bebos alls
under en period om minst tre månader.
- Man kan få uppehåll i hämtning vid fritidsboende om huset inte nyttjas över huvud
taget (mas tre år i taget).
- Om man har fritidshus och permanent boende i samma socken, kan man efter
ansökan bli befriad från sophämtning vid fritidshuset.
Ansökan
Ansökan skall göras till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd på avsedda
blanketter. I ansökan skall redovisas för hur varje avfallssort avses behandlas.
Inspektioner av hur hanteringen sköts kommer att ske.
Ytterligare upplysningar lämnas av Norrhälsinge Miljökontor tfn. 0650-193 31
2006 03 07

