Ansökan skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Ansökan om befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall
- enligt 43 § Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun
Sökande
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Hämtningsställe
Besöksadress

Fastigheten används som
Permanentbostad

Telefonnummer dagtid

Fastighetsbeteckning

Fritidshus

Om fastigheten används som fritidshus, ange hur ofta och hur långa sammanhängande
perioder som fastigheten nyttjas/bebos

Jag ansöker om befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall därför att
Ange här av vilka skäl du ansöker

Komposteras allt matavfall som uppkommer i hushållet?
Ja
Nej
Finns en skadedjurssäker kompost som sköts så att olägenhet för omgivningen inte
uppstår?
Ja
Nej
Var god vänd

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 37
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

Sker källsortering av allt avfall med producentansvar (till exempel tidningar, glasförpackningar,
metallförpackningar, kartong, förpackningar av hårdplast och mjukplast, batterier, däck, elektriskt
och elektroniskt avfall)?
Ja
Nej

Beskriv vad du gör med övrigt avfall som ej går att sortera, samt ange uppkommen mängd
och typ av avfall (exempelvis blöjor, tandborstar, diskborstar, disktrasor, trasiga tyger,
dammsugarpåsar, tops, förpackningar som inte går att rengöra, med flera).

Underskrift

____________
Datum

___________________________________________________
Namnteckning

Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PuL).
Information
Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen
43 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den egna fastigheten
på ett sätt så att inte olägenhet uppstår, kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten om det finns
särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till renhållaren för transport, bortskaffande
och återvinning. Tillsynsmyndigheten kan, när särskilda skäl föreligger, medge ytterligare
undantag från dessa föreskrifter.
(ur föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun antagen av kommunfullmäktige
2014-10-06, §112)

