Anmälan om kompostering och
ansökan om förlängt
hämtningsintervall för
hushållsavfall

ÅMÅLS KOMMUN

enligt Avfallsföreskrifter för Åmåls kommun

Kommunstyrelsens förvaltning
Samhällsbyggnadsenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Box 62
662 22 Åmål

Sökande
Sökande

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress
Postnummer

Ev. referenskod
Ort

Telefonnummer

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägarens namn
Telefonnummer

E-postadress

Permanentboende
Fritidsboende, cirka antal dagar boende per år…………………………………………………………………………………..
Antal personer i hushållet:

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Anmälan om kompostering
Kompostering av förmultningsbart hushållsavfall inklusive animaliskt avfall kommer ske
I skadedjurssäker kompost
I isolerad kompost
Utan olägenhet för människors hälsa eller miljön
I annat komposteringssystem……………………………………………………………………………………………………………..
Kompostens produktnamn………………………………………………………………………………………………………………….
Beskriv hur du komposterar, vad du använder för strö osv. (var vänlig texta tydligt)

Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall
Läs noggrant igenom texten som följer och kryssa i alla rutor som gäller för din ansökan
Önskat hämtningsintervall
4-veckorsintervall

12-veckorsintervall

Jag intygar att
kompostering av allt förmultningsbart
hushållsavfall kommer att ske

enbart sorterat brännbart hushållsavfall
(restavfall) lämnas i sopkärl

utsorterat hushållsavfall lämnas på avsedd
avlämningsplats

olägenhet för människors hälsa eller miljön
kommer att undvikas

Jag är också medveten om nedanstående när det gäller avlämningsplatser för utsorterat avfall:
•

Tidningspapper, plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar ska lämnas till närmaste
återvinningsstation. Om det finns en batterilåda på återvinningsstationen kan batterier lämnas
där. Om det är skräpigt på återvinningsstationen eller om vissa containrar är fulla ska detta
anmälas till FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) på telefon, 020-088 03 11 (gratisnummer)
eller på www.ftiab.se.

•

Farligt avfall, elektronik, vitvaror och grovavfall ska lämnas på Östby miljöstation.

•

Överblivna mediciner ska lämnas till apotek.

Mer information om sortering av avfall finns på www.amal.se samt på www.ftiab.se.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Avgift
Avgift för handläggning av anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och
tillsyn.

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende
på ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen
och/eller med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa
förutsättningar ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att
begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat
en sådan laglig grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och
miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Information
Behåll gärna denna information

Gällande lagstiftning
Enligt Avfallsföreskrifter för Åmåls kommun § 31, skall skriftlig ansökan om undantag från föreskrifterna
lämnas till bygg- och miljönämnden. Anmälan/ansökan ska innehålla uppgifter om avfallsslag och
beskrivning av hur det ska omhändertas utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och
miljön. Enligt avfallsföreskrifterna § 36 får risk för sådana olägenheter inte förekomma om avfall ska tas
om hand på den egna fastigheten.
Om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls kan beslut enligt avfallsföreskrifterna
§ 36 återkallas.
Att kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall är
anmälningspliktigt enligt 5 kap. § 15 Avfallsförordning (2020:614).

Kompostering
Kompostering ska göras i skadedjurssäker kompost eller i annat komposteringssystem som är
godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Olägenheter för människors hälsa och miljön måste
undvikas.

Förlängt hämtningsintervall
Förlängt hämtningsintervall till var fjärde eller var tolfte vecka kan medges vid permanentbostad under
förutsättning att allt förmultningsbart hushållsavfall komposteras och att enbart brännbart
hushållsavfall lämnas i sopkärlet. Övrigt sorterbart hushållsavfall ska lämnas vid därför avsedda
avlämningsplatser, se nedan. Olägenheter för människors hälsa och miljön måste undvikas.
Undantaget gäller under förutsättning att man bor kvar på fastigheten, inga större förändringar sker i
hushållet och att inget förmultningsbart hushållsavfall läggs i sopkärlet eller att något annat bryter mot
gällande bestämmelser.

Avlämningsplatser för utsorterat hushållsavfall
Tidningspapper, plast-, pappers- och metall- och glasförpackningar lämnas till närmaste
återvinningsstation. Om det finns en batterilåda på återvinningsstationen kan batterier lämnas där. Om
det är skräpigt på återvinningsstationen eller om vissa containrar är fulla ska detta anmälas till FTI
(förpacknings- och tidningsinsamlingen) på tel. 020-088 03 11 (gratisnummer) eller på www.ftiab.se.
Farligt avfall, elektronik, vitvaror och grovavfall ska lämnas på Östby miljöstation. Överblivna mediciner
ska lämnas till apotek. Mer information om sortering av avfall finns på www.saffle.se samt på
www.ftiab.se.

Mer information, blanketter och avfallsföreskrifterna i sin helhet finns att hämta på
samhällsbyggnadsenheten eller på Åmål kommuns webbplats: www.amal.se

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

