Dispens för utsortering av avfall
Ansökan om dispens från kravet om utsortering av avfallsslag enligt avfallsförordningen (2020:614) 3 kap, 15 §

Allmänna uppgifter
Namn/företag

Organisationsnummer/Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

Mobiltelefon

E-post

Fastighet
Fastighet där avfallet kommer uppstå
Adress/anläggningsadress
Fastighetsägare, om annan än sökande

Utföraren/entreprenören
Företag/namn

Personnr /organisationsnr (10 siffror)

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

Kontaktperson

E-post

Fastighetsbeteckning

Övriga upplysningar

Mobiltelefon

Beskrivning av entreprenaden

Dispens söks för utsortering av följande avfall
Avfallsslag (sätt x)

Avfallskod (EWC-kod)

Trä
Betong (mineral)
Tegel (mineral)
Klinker (mineral)
Keramik (mineral)
Sten (mineral)
Metall
Glas
Plast
Gips
Brännbart
Beskriv hur ni hanterar avfallet (tex. river, sorterat eller förvarar på plats).

Period för vilken avfallet kommer uppstå och dispens behövs
Från:
Till:

Mottagningsanläggning

Motivering till varför dispens söks från utsortering av avfall
Varför är inte separat insamling av avfall tekniskt genomförbar med hänsyn till goda praxis för avfallshantering?

Hur ger tänkt hantering ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle uppnås med separat insamling?

Hur ger inte separat insamling det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda
miljöpåverkan?

På vilket sätt skulle en separat insamling medföra oskäliga ekonomiska kostnader?

Bilagor till ansökan
Bifoga eventuellt följande bilagor om de har betydelse för motiveringen
•
Materialinventering
•
Situationsplan
•
Tillgängliga ytor för uppställning av tex containrar
•
Analysrapport från eventuell provtagning av material

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande
………………………………………………………………………………………………………

Avgift
För handläggning av ärendet tar miljö- och byggnämnden ut en avgift per timme enligt gällande taxa antagen av
kommunfullmäktige för år 2014-09-29 §83, taxan för timavgift indexuppräknas årligen.

Skicka blanketten till:
miljo.byggnamnden@ljungby.se
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby

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/dataskyddsforordning
Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggnämnden

