SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansökan om befrielse från hämtning av
hushållsavfall
- enligt 43 § i föreskrifterna om avfallshantering inom
Katrineholms kommun

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter. Du medger att
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd..

Sökanden

Kundnummer hos Sörmland Vatten och Avfall AB

Person-/organisationsnummer

Namn

Telefonnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Kontaktperson: namn och telefon

E-postadress

Sökanden är
Fastighetsinnehavare

Mobiltelefonnummer

Ortnamn

Nyttjanderättshavare (servitutsinnehavare eller arrendator)

Annat:_______________________________________________
(fullmakt från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare bifogas)
Fastighet som ansökan avser
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress/besöksadress

Anläggningsnummer hos Sörmland Vatten och Avfall AB

Fritidshus

Permanentbostad

Telefonnummer

Annat:____________________________________

Sker övernattning
Ja
Nej
Hur ofta och hur lång sammanhängande tidsperiod nyttjas/bebos fastigheten
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Sker endast dagsbesök för tillsyn och underhåll
Ja
Nej
Komposteras allt uppkommet organiskt avfall (t ex matavfall) på fastigheten som ansökan
avser?
Ja
Nej
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-577 00
samhallsbyggnadsforvalningen@katrineholm.se

Finns en skadedjurssäker kompost
Ja
Nej
Sker utsortering av avfall, till exempel: farligt avfall, batterier, grovavfall och övrigt avfall
med producentansvar (elektriskt och elektroniskt avfall, returpapper och förpackningar av
glas, metall, kartong/wellpapp, plast mm)
Ja

Nej

Hur omhändertas eller var lämnas det utsorterade avfallet?

Beskriv vad ni gör med det avfall som återstår efter utsortering och ange uppkommen
mängd och typ av avfall

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

Tidsperiod som ansökan avser
Befrielse önskas från och med

till och med

Sökandens underskrift
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Skicka ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm.
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Information angående prövning av befrielse från hämtning av
hushållsavfall
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett
sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten,
om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till renhållaren för transport,
bortskaffande och återvinning enligt 43§ i föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms
kommun.
Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk
för olägenhet för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
själv avser att ta hand om annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten ska skriftligen ansöka om
detta hos tillsynsmyndigheten enligt 35-39 §§ i föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms
kommun.

Information om taxor och avgifter
För handläggning av ansökan tas avgift ut i enlighet med taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige. Den fasta avgiften för prövning av
befrielse är 2 timmar och debiteras även om ansökan avslås. Om handläggningstiden avsevärt
överstiger 2 timmar kan ytterligare timmar debiteras.
Den avgiftsskyldighet för renhållningen som fortsatt föreligger vid olika undantag framgår av
”Renhållningstaxa för hushållsavfall i Katrineholms kommun” antagen av kommunfullmäktige.
Gällande taxor finns att tillgå på www.katrineholm.se

Information om andra undantag
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill informera om att även andra undantag finns att söka från
kommunens föreskrifter om avfallshantering. För med information, se Katrineholms kommuns
hemsida
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