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Ansökan om miniservice 

Allmänna uppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Sökandens namn Person-/organisationsnummer 

Medsökandens namn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress Telefon dagtid 

Fastighetsinformation 
Fastigheten används som 

 Permanentboende  Fritidsboende  Annan verksamhet, ange vad: 

Antal personer som stadigvarande använder fastigheten: 

Kompostering av matavfall 
För miniservice krävs kompostering av matavfall. 

 Jag har redan anmält kompostering till miljöenheten. 
 Jag ska lämna in en kompostanmälan till miljöenheten. 

Minimering av hushållsavfall 
Jag gör följande för att minimera mängden hushållsavfall som lämnas i avfallsbehållaren: 

 Förpackningar av kartong, plast, glas och metall samt tidningar lämnas i särskilda behållare på återvinningsstation. 
 Farligt avfall, elavfall och grovavfall sorteras ut och lämnas på kommunens återvinningscentral. 

Underskrift 
Namnteckning Namnförtydligande 



Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, avfallsenheten, 512 80 
Svenljunga eller via e-post till samhallsbyggnad@svenljunga.se. 

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är allmänt intresse. På www.svenljunga.se/gdpr 
kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar personuppgifter. 

Miniservice är ett alternativ för dig som är mycket effektiv i ditt utsorterande av 
återvinningsmaterial och som komposterar ditt matavfall.  

Miniservice 
Om du som fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare komposterar allt 
matavfall från hushållet på den egna fastigheten kan du beviljas förlängt 
hämtintervall (miniservice). Miniservice innebär att dina sopor hämtas en gång i 
kvartalet. 

För att vi ska bevilja miniservice krävs att du komposterar allt matavfall som 
uppstår på fastigheten. Komposteringen ska ske i skadedjurssäker behållare och på 
sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du måste 
även ha tillräckliga ytor på den egna fastigheten för användning av den färdiga 
komposten. 

En kompostbehållare för matavfall ska vara sluten och skadedjurssäker. Tänk på att 
möss kan ta sig in i hål som är 6-7 mm stora. Det motsvarar ungefär diametern på 
en blyertspenna. 

Anmälan om kompostering av matavfall görs på särskild blankett som lämnas 
miljöenheten. 
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