Skickas till:
Tranås kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
573 82 TRANÅS
bygg – livsmedel – miljö

bm@tranas.se

ANSÖKAN
om undantag från Tranås kommuns föreskrifter om avfallshantering
Kryssa det undantag du vill ansöka om:
utsträckt hämtningsintervall, hushållsavfall (62 §)
uppehåll i hämtning, hushållsavfall (64 §)
befrielse från avfallsinsamling, hushållsavfall (69 §)
Sökande

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-post

E-post

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Permanentbostad (en- eller tvåfamiljshus)
Fritidsbostad, ange användning:

Flerbostadshus
veckor per år

Verksamhet, ange:
Antal personer som vistas på fastigheten (i genomsnitt)

Specificering av ansökan
Utsträckt hämtningsintervall, önskat antal hämtningar per år
Hämtning året runt:

13

4

Hämtning maj–september:

6

2

Befrielse från hämtning

2

Specificering av ansökan, fortsättning
Motivera varför du söker utsträckt hämtningsintervall eller befrielse från avfallsinsamling:

Ange hur du hanterar avfallet (kompostering och vilken typ av kompostbehållare du använder, hur
du sorterar förpackningar och var du lämnar dem, hur du hanterar grovavfall et cetera):

För att få utsträckt hämtningsintervall måste du kompostera ditt matavfall själv. Du
får inte använda gröna påsen.
Jag vill anmäla kompostering i samband med denna ansökan
Min kompostering är redan anmäld sedan tidigare
Uppehåll i hämtning, specificera nedan:
Jag kommer inte att använda fastigheten alls under tiden:

––
(datum)

(datum)

Orsak till att jag inte kommer att använda fastigheten:

Underskrift (Jag har tagit del av information om hantering av mina personuppgifter – se nedan)
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Bilaga
Fyll i bifogad blankett (Bilaga sopsortering) så noga du kan. En fullständig redovisning gör att det
går lättare och snabbare att besluta i ärendet.
Normalt hämtningsintervall
Kommunen hämtar ditt hushållsavfall varannan vecka, det vill säga 26 gånger per år för permanentbostäder och 11 gånger per år under maj–september för fritidsbostäder.
Avgift
För prövning av ansökan om undantag från kommunens avfallsföreskrifter tar vi ut en avgift, enligt
taxa fastställd av kommunfullmäktige (KF § 299, 2016-12-05 och KF § 222, 2019-11-11):
 Uppehåll i hämtning: 925 kronor (1H),
 Utsträckt hämtningsintervall: 925 kronor (1H),
 Befrielse från hämtning: 1 850 kronor (2H).
Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras av oss och användas för
ärendets hantering. Alla uppgifter i våra system är offentliga och vi kan komma att lämna ut
allmänna och offentliga uppgifter, i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), om
någon begär det. Vi kan även komma att skicka kopior på beslut och andra handlingar, som
innehåller dina personuppgifter, till tredje part, exempelvis sakägare, andra myndigheter,
borr-/gräventreprenörer och liknande.
Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som vi behandlar. Skriftlig begäran skickas till:
Tranås kommun, Bygg- och miljönämnden, 573 82 TRANÅS eller bm@tranas.se.

