ANSÖKAN OM FÖRLÄNGD HÄMTNINGSINTERVALL
AV HUSHÅLLSAVFALL

Fastighetsbeteckning

Person-/Organisationsnummer

Fastighetens adress

Telefon: arbetet

Sökandens namn

Telefon: bostad

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Mobilnummer

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Kundnummer

Anläggningsnummer (står på fakturan)

Ansökan avser:
Kvartalshämtning (fyra hämtningar/år)
Fastigheten är för:
Helårsbostad

Fritidsbostad /antal nätter/år) …………………….…

Obebodd *

Annat ………………………………………………………..

Antal personer i hushållet ..…………….……

Finns blöjor bland avfallet
JA

NEJ

Uppskatta ungefär hur mycket hushållsavfall som uppstår på fastigheten per år: …………………….
* För att en fastighet ska betraktas som obebodd ska ingen vid något tillfälle bebo (övernatta) i fastigheten.
Fastigheten får vara möblerad och ansluten till el och vatten. Tillsyn av fastigheten får äga rum utan
övernattning.
Redovisa nedan hur dessa förekommande avfallstyper kommer att tas om hand:
Komposterbart, till exempel matrester, potatisskal, hushållspapper, kaffefilter

Restavfall, till exempel porslin, keramik, proppar, spegelglas

Farligt avfall, till exempel färgburkar, lösningsmedel, batterier, lysrör

VAR GOD VÄND!
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 90 00

212000-0670

E-POST

WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.byggnamnden@ljungby.se

www.ljungby.se

156-0879

Typ av kompostbehållare:

Antal liter………………

Övrig information:

Villkor
Förlängd hämtningsintervall ska ske på ett sätt så att grund- eller ytvatten inte kan förorenas eller
någon annan negativ miljöpåverkan uppstår samt att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer.
Upplysning
Regler om kvartalshämtning finns i kommunens renhållningsordning.
Förlängt hämtningsintervall innebär att de brännbara soporna hämtas en gång per kvartal.
För att bli beviljad kvartalshämtning krävs att du sorterar ditt avfall och att mängden avfall efter
sortering inte är större än att det räcker med en hämtning per kvartal.
Avgift 1 159 kronor enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.
Avgiften tas ut även om ansökan inte godkänns.
Om ovan angivna förhållanden ändras ska detta meddelas till miljö- och byggnämnden.
Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden.

…………………………………………………………..
Ort och datum

…………………………………………………………………….
Sökandens underskrift

…………………………………………………………………….
Namnförtydligande

SKICKAS TILL:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY

