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Nytecknande/ändring av 
renhållningsabonnemang 
Priser/år inklusive moms 1/7 2019 

Grundavgift (betalas av alla oavsett hämtningsval) 1590:- 

 
Hämtning av gröna kärlet var 8:e vecka, 7 ggr/år: 

  80 liter kärl                                                    500:-  

  190 liter kärl 625:-  

  370 liter kärl 1088:- 

 
Hämtning av gröna kärlet var 4:e vecka, 13 ggr/år: 

  80 liter kärl 875:- 

  190 liter kärl 1079:- 

  370 liter kärl 1875:- 

 
Hämtning av gröna kärlet var 14:e dag, 26 ggr/år:               

    80 liter kärl 1563:- 

  190 liter kärl 2375:- 

  370 liter kärl 3812:- 

 
Beställning av sopkärl: 

  80   liter   

  190 liter   

  370 liter   

  Kärlet finns kvar från förra ägaren  

 

Abonnent 
Namn Telefon bostad 

            
Faktureringsadress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort 

      
E-post 

      
Abonnemanget avser fastighet Anläggningsnummer (fylls i av tekniska sektionen) 
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Underskrift, jag har tagit del av och avser att följa den bifogade renhållningsinformationen 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Blanketten sänds till 
Tranemo kommun 
Tekniska sektionen 
514 80 Tranemo 

 
Eller per e-post till info.tekniska@tranemo.se 

 
Uppgifterna kommer att användas för Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet 
med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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Renhållningsinformation  
 
Gröna sopkärl  
Det finns 4 olika kärlstorlekar att välja mellan: 80 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. 190 liter är den 
storlek som är vanligast för privathushåll. De större kärlen användes framförallt vid 
flerfamiljsbostäder etc.  
 
Bruna sopkärl matavfallsinsamling 
Kommunfullmäktige i Tranemo kommun har beslutat att det ska införas separat matavfallsinsamling i 
kommunen. Insamlingen kommer att ske i ventilerade 140 liters sopkärl som töms var 14:e dag. Det 
bruna kärlet ingår i abonnemanget. Införandet sker successivt under 2019.  
 
Abonnemang 
2 kärl, ett brunt och ett grönt ingår i alla abonnemang och är standard. Alla bruna kärl töms var 14:e 
dag. För de gröna kärlen finns möjlighet att välja 2, 4 eller 8 veckors abonnemang, samt storlek på kärl. 
 
Taxa 
Från och med 1/7 gäller ny taxa, denna finner du på vår hemsida https://www.tranemo.se/bygga-bo-
och-miljo/avfall-och-atervinning/sophamtning/. 
 
Kompostering  
Det är möjligt att kompostera sitt matavfall på den egna fastigheten om det sker i skadedjurssäker 
behållare som fungerar året runt och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljö 
inte uppstår. Och under förutsättning att fastigheten ger utrymme för den erhållna kompostjorden. 
Kompostering av matavfall ska anmälas till miljökontoret. Önskar man kompostera helt och vill ha 
dispens från det bruna kärlet kompletterar man anmälan till miljökontoret med en ansökan om 
befrielse från matavfallsinsamlingen. Blankett för detta finns på vår hemsida eller fås genom kontakt 
med Tekniska sektionen. 
 
Sortering  
Endast brännbart avfall får läggas i sopkärlet. Vad du ska sortera ut och var du kan lämna ditt avfall 
ser du i vår Sorteringsguide.  
 
OBS! För dig som ej har möjlighet att transportera ditt utsorterade grovavfall mm direkt till ÅVC 
Returen i Tranemo kommer insamlingsturer att anordnas vår och höst. När det blir aktuellt med 
hämtning i ditt område informerar vi i Svenljunga-Tranemo tidning och på vår hemsida.  
Farligt avfall kan du inte lämna till insamlingsturen.  
 
Farligt avfall  
Två gånger per år, vår och höst, kör Miljöbilen runt i kommunen och hämtar hushållens farliga avfall. 
Vilka tider och platser som gäller informeras vid varje tillfälle om i Svenljunga-Tranemo tidning och på 
vår hemsida. Farligt avfall från hushåll kan också lämnas kostnadsfritt på ÅVC Returen i Tranemo. 
Exempel på farligt avfall, finner du i Sorteringsguiden.  
 
Läkemedel och övrigt riskavfall  
Läkemedelsavfall skall lämnas på apoteket.  
Kanyler kan lämnas på apoteket eller till Miljöbilen. Kanylerna ska vara förpackade i en speciell 
behållare som tillhandahålls kostnadsfritt hos apoteket. 
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ÅVC Returen i Tranemo 
Öppettider: 
Måndag 13.00–17.00 
Tisdag 09.00–18.00 
Onsdag 13.00–17.00 
Torsdag 09.00–18.00 
Fredag Stängt 
Lördag 09.00–14.00 
Söndag Stängt 
 
Telefon till personal på ÅVC under öppettiderna är 0325-57 61 64 
 
Placering av kärl 
I tätort ska ditt kärl vara placerat intill gatan/trottoaren vid din fastighet. 
För glesbygd gäller att kärlet ska ställas ut vid postlådan eller utmed sopbilens körväg till 
hämtningsdagen. Vid annan placering måste denna godkännas av tekniska sektionen. Kärlet ska vara 
framställt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Placera kärlen med draghandtaget ut mot gatan, då 
hämtning av både brunt och grönt kärl sker ställ det bruna kärlet till höger om det gröna från gatan sett. 
 
Hämtning av sopor 
Hämtningsschema bifogas med dessa blanketter. 
 
Skulle du önska gemensam sophämtning med grannen finns det möjlighet till detta. 
Var vänlig kontakta tekniska sektionen för ytterligare upplysningar. 
Har du fler frågor; ring 0325-57 60 00 TEKNISKA SEKTIONEN  
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