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Ansökan om befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till
kommunen
Utdrag ur renhållningsordningen 22 §
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett
sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön kan, om det finns särskilda skäl, befrias
från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport bortskaffande och återvinning.
Särskilda skäl;
den kommunala renhållningsservicen nyttjas endast i mycket ringa omfattning och utsträckt
hämtningsintervall (enligt 20 §) inte bedöms vara ett rimligt alternativ.
Fastigheten har endast ett fåtal tillsynsbesök per år utan övernattning.

Sökande*
Namn

Person-/ organisationsnummer

Adress för fastighet/ tomt som ansökan avser

Telefon/ mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

Kundnummer Oxelö Energi AB

Sökandes adress om annan än ovan
E-post

Uppgifter
Permanenthus
Fritidshus
Antal övernattningar/ år_____

Antal personer i hushållet _____

Allt lättnedbrytbart köksavfall komposteras på fastigheten. Anmälan har gjorts till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Redogörelse för omhändertagande av övrigt hushållsavfall
Mjukplast/ hårdplast/ förpackningar:
Köks- och städutrustning, t.ex. dammsugarpåsar, borstar, trasor:
Bindor/ blöjor:
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El-avfall, t.ex. glödlampor, el-armatur, trasiga sladdar:

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 613 81 Oxelösund. Vill
Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 0155-380 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-381 03

kommun@oxelosund.se

212000-0324
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Ansökan avser de förhållanden som gäller vid ansökningstillfället. Beviljat undantag från
renhållningsordningen är personligt och upphör att gälla om förutsättningarna förändras.
Ändrade förhållanden t.ex. ägarbyte ska meddelas till Oxelö Energi AB.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND

Avgift
Avgiften motsvarar en timmes handläggningstid, enligt
av kommunfullmäktige fastställd taxa.

