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ANSÖKAN
om befrielse från skyldigheten att lämna
avfall, enligt 33 § föreskrifter om
avfallshantering för Falkenbergs kommun

Följande kriterier som måste uppfyllas för att totalbefrielse ska beviljas
• God ordning skall råda på fastigheten.
• Fastighetsinnehavaren skall redovisa att fastigheten utnyttjas i mycket begränsad omfattning eller
på annat sätt tydliggöra att avfallsmängden är av sådan omfattning att det kan motivera en
totalbefrielse.
• Organiskt avfall skall komposteras i kompostanordning som stänger ute skadedjur men samtidigt
medger tillräckligt lufttillträde för att effektiv nedbrytning skall kunna ske. För att uppnå bästa
komposteringsresultat bör kompostering ske i kompostbehållare avsedd för åretruntbruk.
Djurhållning accepteras inte som ersättning för kompost.
• Det är inte tillåtet att elda eller gräva ned avfall.
• Avfall som omfattas av producentansvar skall sorteras ut och lämnas vid respektive
insamlingsstation.
• Avfall som inte kan lämnas till insamlingsstationer eller komposteras (till exempel, textiler,
porslin m.m.), skall försvaras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt i väntan
på insamling. Insamling skall ske genom budad hämtning hos av kommunen anlitad entreprenör.

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Postnummer och ort

Antal personer

Permanentbostad
Antal personer

Fritidsbostad

Uppgifter om sökande
Sökandes namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskydd
311 80 Falkenberg

Mobil

E-postadress

Besöksadress
Storgatan 27

Telefon
växel 0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se

fax 0346-173 45

Internetadress
www.falkenberg.se
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Beskrivning av avfallshanteringen
Bedrivs kompostering:
Fabrikat eller modell

Ja, med färdigköpt kompostbehållare
Beskrivning

Ja, med egenhändig konstruktion
Material

Volym

Skadedjurssäkerhet

Luftgenomsläpplighet

Eventuell isolering
Övrigt

Nej, inget avfall komposteras
Sker eldning av avfall, t ex pappersavfall
Ja
Nej, inget avfall eldas
Sker nedgrävning av avfall
Ja
Nej, inget avfall grävs ned

Övriga uppgifter

Sökandes underskrift
Ort och datum
Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Handläggning
Ansökningshandlingarna kan kompletteras i efterhand, men det underlättar om de redan från början är
fullständiga. Det ger en möjlighet till kortare handläggningstid.
Observera att ansökan ska göras av fastighetsägaren, inte hyresgästen.
Avgifter
För handläggning uttas prövningsavgift enligt gällande taxa.
Frågor
Tvekan inte att ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen på telefon eller e-post om ni har några
frågor. Vid frågor rörande renhållningsavgifter, byte av kärlstorlek, eller hämtning av avfall hänvisas till
VIVAB (Vatten och Miljö i Väst AB), telefon 0757-27 40 00.
Registrering av personuppgifter Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen och behandlas i enlighet
med bestämmelserna i personuppgiftslagen, PUL (SFS 1998:204)
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Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskydd
311 80 Falkenberg
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Telefon
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E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se
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