Spara uppgifterna

Återställ formulär

Skriv ut

Ansökan om sophämtning en gång per kvartal (tariff G)
Enligt 9 § Strömstads kommuns föreskrifter om avfallshantering

Sökande
Namn:

Person/organisationsnummer:

Adress:

Postadress:

Telefon:

Mobiltelefon:

E-post:

Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

Fastighetsägarens namn:
Typ av bostad:

☐ Permanentbostad

☐ Fritidshus (ange veckor per år):

☐ Annan:

Antal personer i hushållet:

Motivering till begäran om dispens

Beskrivning av kompostbehållare
Fabrikat:
Kompostbehållaren är isolerad:

Strömstads kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelning
452 80 STRÖMSTAD

Volym:
☐ Ja

0526-196 90 (exp)
0526-191 10 (fax)
mbn@stromstad.se
www.stromstad.se

☐ Nej

Besöksadress:
N. Bergsgatan 23
Org nr: 212000-1405
Bankgiro: 5492-8379

Föreskrifter om avfallshantering för Strömstads kommun
§9 Undantag (dispens) från föreskrifterna
Ansökan om undantag/dispens från föreskrifter om renhållning kan i enskilda fall prövas av Miljö- och
byggnämnden. Undantag medges under förutsättning att omhändertagande kan ske på ett sätt som är betryggande
för människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl för ett sådant undantag. Anmälan om eget
omhändertagande av avfall på den egna fastigheten prövas av Miljö- och byggnämnden. Anmälan godtas under
förutsättning att omhändertagandet kan ske utan att olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer.
Ansökan om undantag och anmälan om eget omhändertagande av avfall skall alltid innehålla uppgifter om vilka
avfallsslag som avses omhändertas. Dessutom skall sökanden redovisa på vilket sätt omhändertagandet avses ske
så att ingen risk för olägenhet för människor eller miljön uppstår. Miljö- och byggnämnden kan medge tariffändring
enligt nedanstående.
§9.1 Ändring till tariff G
Fastighetsägaren kan efter ansökan placeras i tariff G. Förutsättningarna är att levnadssättet är resurssnålt där
maximal återvinning och återanvändning av avfall sker samt att organiskt komposterbart avfall komposteras i
behållare som godkänts av Tekniska nämnden.
§3 Hämtningsområde och intervall
10. Fastighetsinnehavare vilka erhållit dispens av miljönämnden på grund av alternativt levnadssätt, tariff G
Hämtning sker en gång per kvartal. Abonnenten anmäler hämtningsbehov veckan före önskad hämtning

Information
Avgift
Avgift tas ut enligt timtaxa fastställd av kommunfullmäktige. Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga.
Avgift tas ut även vid avslag.
Så här behandlar vi dina personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera ditt ärende, fråga,
synpunkt eller felanmälan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter.
Har du frågor?
Kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen för mer information, tel. 0526-196 90. Eller besök vår webbplats
www.stromstad.se.
Blanketten skickas till
Miljö- och byggnämnden, Strömstads kommun, 452 80 Strömstad

Namnteckning
Ort och datum
Namnteckning

Strömstads kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelning
452 80 STRÖMSTAD

Namnförtydligande

0526-196 90 (exp)
0526-191 10 (fax)
mbn@stromstad.se
www.stromstad.se

Besöksadress:
N. Bergsgatan 23
Org nr: 212000-1405
Bankgiro: 5492-8379

