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Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

ANSÖKAN OM TOTALBEFRIELSE FRÅN HÄMTNING
AV HUSHÅLLSAVFALL
Enligt 40 § i Hammarö kommuns lokala föreskrifter
om avfallshantering

Rensa fält
Sökande
Namn

Personnummer/Org. nummer:

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Postadress

E-postadress

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via
e-post i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.
FASTIGHET
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Ansökan gäller för
Fritidsboende

Enfamiljshus

Företag

Annat:

Uppgifter om avfallshantering
Jag/vi sorterar ut pappersförpackningar och returpapper.
Jag/vi sorterar ut glas, metall och plastförpackningar.
Jag/vi ansöker om totalbefrielse från hämtning av hushållsavfall och bifogar därför information om:
•
Hur/var det avfall som utsorteras tas om hand
•
Hur det avfall som kvarstår efter utsortering tas omhand.
För att beviljas totalbefrielse krävs en redogörelse för mängd avfall och information om vad
du/ni gör med det avfall som inte ska sorteras ut för återvinning. Det gäller t.ex. kuvert,
trasiga föremål, disktrasor, dammsugarpåsar, bindor/tamponger, tyger, plåster, diskborste,
pappershanddukar m.m. För fler exempel, se bilagan.
•
Motivering till varför jag ska få totalbefrielse och för hur lång period.
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Övrig information eller skäl för befrielse

Behöver du mer plats att skriva, går det bra att i stället bifoga ett separat blad.

Avgift
För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift, enligt taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken. Avgiften för prövning av ansökan om totalbefrielse är 3 720 kronor.
Avgiften för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

UNDERSKRIFT

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!
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Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar
information för vår räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det
ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Blanketten senast uppdaterad 2018-06-26
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Bilaga
Exempel på säck- och kärlavfall, d v s
sådant som ska slängas i den vanliga
soppåsen:





























Bakplåtspapper
Bandage
Bindor, tamponger, trosskydd, tops,
bomullskuddar och -tussar.
Blöjor
Bullpapper
Böcker
CD-skivor och fodral
Cigarettfimpar och aska
Dammsugarpåsar
Diskborstar
Disktrasor
Fotografier
Färgade servetter
Gummisnoddar
Hudkräm
Kammar
Kassettband
Kattströ (paketerat)
Klädgalge
Klädnypor
Klädvårdsrulle
Kondomer
Kuvert (formellt alla kuvert utom
vadderade, som får lämnas som
pappersförpackning)
Läppstift
Nappar
Pennor
Pensel, ren från färg
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Plastbestick
Plastkrukor
Plastleksaker utan batteri
Plåster
Post-it lappar
Presentsnöre
Radergummi
Rakhyvel (inslagen)
Snus
Stearinljus
Strumpbyxor
Sugrör
Tandborstar, hårborstar, kammar
Tandpetare
Tandtråd
Tejp
Textilier
Tobak
Trasiga kläder och skor
Tvättsvampar
Tändare
Tändstickor
Underkläder
Videokassetter
Vinkorkar

Om man inte har någon godkänd
varmkompost, ska även följande
slängas i den vanliga soppåsen:
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Allt matavfall (gäller även ben,
kaffesump/filter, tepåse, räkskal)
Hushållspapper
Pappersnäsdukar
Servetter
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