
MATAVFALLSINSAMLING

Information om bruna 
tunnan och hämtning av 
hushållsavfall
MATAVFALLSINSAMLING
Den bruna tunnan kommer att placeras ut under barmarksäsongen 2021 
och 2022. Den bruna tunnan ska börja användas först 2023. Då kommer 
tömning av den gröna tunnan att ske var 4:e vecka, och tömning av den 
bruna var 4:e vecka vintertid, och var 14:e dag sommartid. Tunnan är 
obligatorisk för alla men du kan avstå om du 

• har beslut om kompostering av det egna matavfallet, 
• befrielse från sophämtning eller 
• har en avfallskvarn som är anmäld till Samhällsbyggnads- och
 teknikförvaltningen. 

KOMPOSTERING
Du som komposterar ditt matavfall behöver inte ha en brun tunna. Om du däremot inte har ett beslut om 
kompostering behöver du anmäla det till Gällivare kommun, miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen 
som handlägger din anmälan. Anmälan kostar ingenting. Fram till år 2023 kan du också välja om du vill 
ha din gröna tunna tömd mer sällan - dvs redan nu få soptömning var 4:e vecka. 

UPPEHÅLL
Sedan årsskiftet handlägger även miljö-, bygg-, och räddningsförvaltningen ärenden om uppehåll.
Ansökan om uppehåll ska lämnas in minst 1 månad före den avsedda uppehållsperioden. Beslut om 
uppehåll medges maximalt i 2 år. Det kostar inget att ansöka men för att du ska kunna få beviljat
uppehåll gäller följande; 

Permanentboende: Om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 
månader. 

Fritidsboende: Om fastigheten inte kommer utnyttjas under hela hämtningssäsongen maj-september. 
Fritidsfastighet med enskild anläggning kan även efter ansökan få uppehåll i hämtning under samma 
period, om anläggningen tömts föregående år. 

BEFRIELSE
En total befrielse från att lämna sitt hushållsavfall till kommunen för bortförsel kan medges om särskilda 
skäl föreligger. Vid handläggning tas hänsyn till hur mycket avfall som uppkommer vid fastigheten. En be-
frielse kan innebära att fastigheten betalar endast den fasta avgiften eller i sällsynta fall inte betalar någon 
avgift alls. Den fasta avgiften är kopplad till fastigheten och ska täcka andra kostnader såsom återvin-
ningsstationer, hushållets farliga avfall, grovavfall, information, planering och administration. Beslut om
dispens att lämna sitt hushållsavfall är giltig i max 5 år. För handläggningen tas en avgift ut, motsvarande 
1 h handläggningstid.


