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Fastighets- och personuppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

 Permanentboende  Fritidsboende: Antal dagar boende per år: ~ …… 

Antal personer i hushållet:  …… 

 
Namn - sökanden 
 

Personnr Telefon hem 

Utdelningsadress 
 

Telefon jobb Mobil 

Postnummer och ort 
 

E-post 

 
Uppgifter om omhändertagandet av hushållsavfall 
Beskriv hur varje avfallsfraktion tas omhand så att risk för olägenhet för människors hälsa 
och miljön undviks. Ange också de särskilda skäl som föreligger för att få detta undantag. 
(fortsätt skriva på baksidan av blanketten eller annat papper om det behövs och var vänlig texta tydligt)  
 

Förpackningar (papper, plast, metall och glas): ....................................................................................................... 

Tidningar: ..............................................................................................................................................................  

Farligt avfall, elektronik, vitvaror och grovavfall:……............................................................................ 

Restavfall (t.ex. blöjor och andra hygienartiklar, dammsugarpåsar, disktrasor, borstar, fimpar, kuvert, textilier, inbundna 

böcker, proppar, vykort, plast som ej är förpackning etc.):.......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

Särskilda skäl: ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 Kompostering av allt förmultningsbart hushållsavfall kommer att ske  
    (kom ihåg att anmälan om kompostering görs på särskild blankett) 
 
Underskrift - sökanden 
Datum Sökandes namnteckning 

Ansökan skickas till Åmåls kommun; Miljöenheten (adress enligt nedan) 
 
Information om hur dina personuppgifter behandlas enligt PUL, se nästa sida 
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INFORMATION (Behåll gärna denna information)
 
PUL, personuppgiftslagen 
Personuppgifter som lämnas i blanketten kommer att användas för bygg- och miljönämnden i 
Åmåls kommuns administration, fakturering och andra åtgärder som behövs för att handlägga 
eller pröva ärendet, samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Uppgifterna 
måste lämnas för att ärendet ska kunna handläggas eller prövas. Ytterligare nödvändiga 
personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. 
Personuppgifterna kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det 
enligt offentlighetsprincipen. Registrerad har rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år 
utan kostnad, få veta om personuppgifter behandlats eller inte. Efter begäran rättas eller 
raderas ofullständiga eller felaktiga uppgifter.  

Lagstiftning gällande befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall 
Allmänt gäller miljöbalk (1998:808) och författningar och föreskrifter som är utfärdade med 
stöd av miljöbalken. Renhållningsföreskrifter för Säffle och Åmåls kommuner är utfärdade 
med stöd av miljöbalken. Enligt § 35-36 i renhållningsföreskrifterna ska skriftlig ansökan om 
undantag från föreskrifterna lämnas till bygg- och miljönämnden. Ansökan ska innehålla 
uppgifter om avfallsslag och beskrivning av hur avfallet ska omhändertas utan att det innebär 
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Enligt § 54 kan fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare, om det finns särskilda skäl samt om hushållsavfallet från fastigheten kan 
tas omhand på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, befrias från 
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till renhållaren. Befrielse från hämtning av 
hushållsavfall innebär inte befrielse från renhållningsskyldigheten (grundavgiften). 

Kompostering 
Enligt § 45 i avfallsförordning (2011:927) ska en anmälan lämnas till kommunen ifall en 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare vid en fastighet, där avfall finns, avser kompostera 
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall. Anmälan om kompostering görs till bygg- och 
miljönämnden på särskild blankett.  

Giltighetstid 
Beslut om beviljat undantag enligt § 40-54 i renhållningsföreskrifterna gäller enligt § 39 i 
högst 4 år. Om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls under den tids-
perioden kan beslut återkallas med omedelbar verkan i enlighet med § 38. Om förhållandena 
ändras, eller något annat inträffar som kan påverka ett beviljat undantag, är fastighetsägare/ 
nyttjanderättshavare, enligt § 38, skyldig att omgående meddela detta till bygg- och 
miljönämnden. 

Kostnader 
Prövning av ansökan debiteras enligt kommunens fastställda taxa för prövningar inom 
miljöbalken. Ett beslut om befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren 
innebär inte befrielse från renhållningsskyldigheten, vilket betyder att grundavgiften för 
renhållningen fortsätter debiteras fastighetsägare eller nyttjanderättshavare. 
 
 
 


