
Regler för grovsopshämtning                 Utgåva: VESUA PF 171211

1.) Senast klockan 15.00 två arbetsdagar före hämningsdagen för ert boendeområde måste er anmälan ha kommit 

till vår kundtjänst/kundservice. I annat fall hämtar vi ert grovavfall vid det näskommande schemadatumet för 

ert boendeområde.

2.) Vi hämtar mellan 0,5 och 2 m³ föranmält grovavfall per tillfälle och hushåll, dock endast under den period som 

ert sopabonnemang omfattar.

3.) Grovavfall för hämtning behöver vara utställt vid tillfartsväg på tomtgränsen senast kl. 6.00 på 

hämtningsdagen.

4.) Dela gärna större avfall om det går, men inte vitvaror. Sammansatt svårdelbart avfall sorteras efter den 

beståndsdel som antas väga mest.

5.) Diverse mindre avfall  som el-avfall, metallskrot, brännbart, deponirest och textiler/kläder är avfallskategorier 

som för hämtning ska sorteras i vattentåliga säckar/lådor.

Enskild säck/låda får endast innehålla en (1) avfallskategori och får väga max 15 kg.

Skriv läsbart på varje säck något av följande benämningar: EL-AVFALL, METALL, BRÄNNBART, DEPONI, TEXTIL, 

alternativt använd genomskinlig säck eller öppen låda.

6.) Bensingräsklippare och liknande behöver vara tömda på olja och brännsle. Dessa vätskor lämnas som farligt 

avfall på ett ÅVC eller lämnas med hjälp av er röda miljöbox.

7.) Om avfallet har stickande eller skärande karaktär, till exempel innehåller glas ska detta skyddsförpackas för att 

personal inte skadas.

8.) Grovavfallet behöver vara utställt på ett ordnat sätt och ska kunna hanteras av chauffören själv.

9.) I denna tjänst ingår inte hämtning av kemikalier, trädgårdsavfall, bygg-/rivningsavfall, impregnerat trä, 

sopkärlets fraktioner eller mindre förpackningar.

Vår hämtning av grovavfall förutsätter att ni följer dessa regler

Övrig information

o Kostnadsfri hämtning av grovavfall ingår i varje sopabonnemang under den period som ert abonnemang 

omfattar. 
o Vår hämtningslogistik utgår ifrån att varje för hämtning utställd säck eller låda väger minst 5 kg eller har en 

volym på minst 50 liter.
o Större förpackning som inte enkelt kan lämnas på en Återvinnigssation hämtas som grovavfall.

o Frityrolja/matolja/matfett i minst 2 liters dunk och upp till 50 liter per tillfälle hämtas som grovavfall.

o Större färgburk med flytande rester i (t ex målarfärg, träolja) som inte får plats i den röda miljöboxen hämtas 

som grovavfall.
o Tänk gärna på vid utställning av ert grovavfall att vi inte av misstag tar med sig något som inte var menat för 

hämtning.
o Vid hög belastning hämtar vi ert grovavfall på nästföljande arbetsdag.

o Boende i flerfamiljshus bör följa hyresvärdens anvisningar rörande var grovavfall får ställas ut för hämtning.

Vid frågor kontakta gärna vår kundtjänst/kundservice.


