ANSÖKAN/ANMÄLAN
SLAMTÖMNING, SOPHÄMTNING OCH
KOMPOSTERING

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (om annan än utdelningsadress)

Sökandes namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Ansökan/anmälan avser:
Slam

Hushållsavfall

Slamtömning vartannat år

Kompostering

Installation av annan toalett än vattentoalett

Kvartalstömning

Eget omhändertagande av latrin och urin

Befrielse** från sophämtning (obebodd*)

Befrielse från slamtömning (obebodd*)
* För att en bostad ska betraktas som obebodd får ingen vid något tillfälle övernatta i bostaden. Bostaden får vara möblerad och
ansluten till el och vatten. Tillsyn av fastigheten får äga rum.
** Vid befrielse från sophämtning är det enbart den rörliga avgiften som utgår. Grundavgiften kommer fortfarande faktureras.

Uppgifter om bostaden
Typ av bostad
Permanentbostad
Fritidsbostad, Antal övernattningar? …………………….
Obebott, Varför (ex. renovering, utlandsvistelse)? …………………………………………………………………………………
Ödehus (Obeboeligt)
Annat …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avstånd till närmsta granne: ……………………………………………………………………………………………………….

Uppgifter om kompostbehållare för matavfall
Modell/Märke: ……………………………………………………
Volym: …………………………………………………………….
Är kompostbehållaren säker mot skadedjur?
Är kompostbehållaren isolerad?

Ja

Ja

Nej

Nej

Uppgifter om förmultningstoalett, etc.
Modell/Märke: ……………………………………………………
Hur tas latrin och urin om hand?……….…………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Volym på ev. kompostbehållare? …………………………………………………………….
Hur länge sker ev. kompostering? ……………………………………………………………
Var sprids materialet efter kompostering? ………………………………………………..................................................................

Övrigt

Bilagor
Bilder
Produktbeskrivning av kompostbehållare och/eller förmultningstoalett
Ritning av kompostbehållarens placering på tomten
Annat: …………………………………………………………………..

Underskrift
Ort och datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Upplysning
För att bli beviljad slamtömning vartannat år krävs att avloppsanläggningen klarar dagens krav på rening.
För att bli beviljad kvartalshämtning krävs att du komposterar matavfall. Mängden avfall efter sortering får inte vara större än att
det räcker med en hämtning per kvartal. Hushållsavfall som ska sorteras som brännbart får inte slängas på kommunens
återvinningscentral Bredemad utan ska slängas i sopkärlet.

Avgift
För handläggning av ärendet tar nämnden ut en avgift enligt taxa för Ljungby kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 83, med efterföljande revideringar.
Befrielse från slamtömning och/eller sophämtning, 0 kr.
Handläggning av anmälan om kompostering, 1159 kr.
Handläggning av anmälan avseende inrättande av annan toalett än vattentoalett, 1159 kr.
Handläggning av förlängt tömningsintervall, 1159 kr.
Handläggning av dispensansökan om att själv ta hand om avfall, 2318 kr.
Prövning i övrigt enligt kommunens renhållningsföreskrifter, timavgift (1159 kr/h).

Vid handläggning av flera ärenden enligt ovan debiteras endast avgift för det som medför den högsta avgiften.

Blanketten skickas till:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se
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.

