Ansökan om nedsatt hämtningsfrekvens, miniservice
Namn

Personnummer/org. nummer

Adress

Postadress

E-post

Tel/mobil nr dagtid

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetens adress

Antal personer på fastigheten

Permanentbostad
Fritidshus

Annat:

Beskriv hur du hanterar ditt avfall som uppkommer i hushållet:

Beskriv hur du hanterar glas, papper, pappersförpackningar, plast. metall:

Beskriv hur du hanterar komposterbart avfall (mat- och trädgårdsavfall):

Kompost för matavfall finns (om JA bifoga bild):
JA
NEJ

Komposten är tät:
JA
NEJ

Jag har läst igenom informationen och uppgifterna jag angivet är sanningsenliga
Underskrift
Namnförtydligande
Datum och ort

Komposten är isolerad:
JA
NEJ

Information för dig som ansöker om nedsatt hämtningsfrekvens,
miniservice
Enligt Essunga kommuns renhållningsordning 20 § kan nedsatt hämtningsfrekvens, så kallad miniservice,
beviljas efter ansökan hos bygg- och miljönämnden, under förutsättningar att fastighetsinnehavaren, eller
nyttjanderättshavaren (den boende på fastigheten), själv kan ta hand om sitt avfall på ett sätt som inte medför
negativ påverkan på människors hälsa eller miljö.
Enligt 23 § ska kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ske i sluten skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår.
För att en ansökan ska beviljas krävs att:





Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd kompost enligt bestämmelser i
renhållningsordningen.
Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas för återvinning på Förpacknings- och
tidningsinsamlingens återvinningsstationer (ÅVS).
Grovavfall och farligt avfall, som omfattas av den kommunala renhållningsordningen, ska lämnas på
kommunens återvinningscentral (ÅVC).
Att lämna sitt avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått är inte tillåtet enligt miljöbalken.

Förbränning av avfall är förbjudet.
Godkänd anmälan gäller tills vidare under förutsättning att inga förändringar sker i fråga om fastighetsägare,
komposteringsanläggning eller avfallsreglemente.
Det går bra att bifoga bilagor till anmälningsblanketten.
Avgift på 1 (en) timme tas ut för handläggning enligt taxa. Timavgiften för 2021 är 876 kr.
Anmälan kan mailas till miljo@essunga.se, eller skickas till
Essunga kommun
Miljö
Sturegatan 4
465 82 Nossebro
eller lämnas in till kommunhuset på Sturegatan 4.

