ANSÖKAN
Datum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Box 201
776 28 HEDEMORA

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL ENSKILD BEHANDLING AV
HUSHÅLLSAVFALL
Jag ansöker härmed om att få ta hand om hushållsavfall på den fastighet där avfallet
uppkommer och därigenom bli befriad från kommunal sophämtning.
Fastighetens beteckning: …………………………………………………….
Helårsbostad

Fritidsbostad

Personnummer:…………………….

Namn…………………………………………………………………………
Adress………………………………………………………………………..
Postadress…………………………………………………………………….
Telefon……………………………………………………………………….
Antal familjemedlemmar/boende: vuxna …….. barn ……..
Motiv till ansökan om befrielse

Redovisa hur avfallstyper på nästa sida kommer att tas om hand på den egna
fastigheten. Alla uppgifter måste fyllas i för att ansökan skall kunna behandlas.
AVGIFT
För behandling av ansökan tas en avgift om 723 kronor

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är riktiga
Underskrift……………………………………………………………………

VÄND!
Hedemora kommun
Postadress

Hedemora kommun
Box 201
776 28 Hedemora

Hemsida

Organisationsnummer

E-post

www.hedemora.se

miljoochbyggkontoret@hedemora.se

212000-2254

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Tjädernhuset
Hökargatan 6
Hedemora

0225-340 00

Fax

0225-341 64

433-2409

ENSKILD BEHANDLING

Ex på AVFALLSSLAG

2(2)

HANTERING

BRÄNNBART AVFALL
Blöjor
Bindor
Textilier
Gummi
Disktrasor
Dammsugarpåsar
Uttjänta saker av trä och plast
Uttjänta skor och kläder(ej
användbara)
Husgeråd av plast
Mattor
Pärmar
Snören
Tandborstar

KOMPOSTERBART
AVFALL
RESTAVFALL
Utjänta husgeråd av
metall/glas/porslin
Blomkrukor av lera
Läder/läderföremål
Penslar
Speglar

ÅTERVINNINGSBART AVFALL
Förpackningar, glas, metall,
papper, hårdplast, mjukplast
Tidningar, returpapper
Batterier
Lampor
Uttjänta elektriska apparaturer

UPPLYSNINGAR
-

Hushållsavfall som omfattas av producentansvar skall lämnas för återvinning
Förbränning av hushållsavfall i egen värmepanna är ej tillåtet.
För att eget omhändertagande skall medges måste allt avfall kunna hanteras på den egna fastigheten.
och inte ge upphov till brännbart avfall.
Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan uppkomma vid enskild behandling enligt ovan
kan leda till att eventuellt tillstånd återkallas.
Beslut om eget omhändertagande kan ges för 2 år i taget.
Den som erhåller beslut om eget omhändertagande skall erlägga grundavgift.

Information med anledning av personuppgiftslagen:
För Er information vill vi meddela att Dina personuppgifter används för att behandla Din ansökan om
avfallshantering. Vi behandlar ansökan med hjälp av IT. Om Du vill ha ytterligare information om hur
Dina personuppgifter behandlas är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till, Hedemora kommun,
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 HEDEMORA

