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Ansökan om befrielse från skyldighet
att lämna hushållsavfall

enligt 18 kap 25 § miljöbalken (1998:808) samt
föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun
Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetens gatuadress

Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

E-postadress

Kontaktperson

Telefon kontaktperson

Jag vill ta emot skrivelser/beslut i ärendet via:

E-post

Brev

Typ av boende
Permanent boende

Fritidsboende

Antal personer i hushållet _______________________ st

Bostadens standard
Vatten:

Kommunalt

Enskilt

Saknas

Avlopp:

Kommunalt

Enskilt

Saknas

El:

Abonnemang finns

Abonnemang saknas

Vistelsetid på fastigheten vid annat än permanent boende
Antal dagar per år: ____________________

Max antal dygn sammanhängande vistelse: _____________________

Kompostering
Förekommer kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten?

Ja

Nej

Om Ja:
Har anmälan gjorts till samhällsbyggnadsförvaltningen?

Ja

Nej

Om Nej:
Bifoga blanketten Anmälan om kompostering av hushållsavfall. Blankett finns att hämta på kommunens hemsida eller
hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan om kompostering av hushållsavfall är avgiftsfri.
Ange hur olika avfallsslag hanteras idag- markera
Hushållssopor

Grovsopor

Återvinningsstation

Må återvinningscentral

Mobil återvinningscentral

Annat, nämligen:

Glasförpackningar
Glas, porslin, keramik
som inte är förpackning
Metallförpackningar
Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

2 (2)

Ansökan om befrielse från skyldighet
att lämna hushållsavfall

enligt 18 kap 25 § miljöbalken (1998:808) samt
föreskrifter om avfallshantering för Örnsköldsviks kommun

Hushållssopor

Grovsopor

Återvinningsstation

Må återvinningscentral

Mobil återvinningscentral

Annat, nämligen:

Metallskrot som inte är
förpackning, t.ex. kastrull
Mjuka och hårda
plastförpackningar
Plast som inte är förpackning, t.ex. diskborste
Elektronikskrot
Kyl/frys
Tidningar/papper
Glödlampor, lysrör
Hur hanteras farligt avfall, t.ex. oljor, lösningsmedel färgrester, kasserade termometrar m.m.

Närmaste återvinningscentral är:
Övrigt
Beskriv hur uppkomna sopor hanteras eller ange skäl varför inga sopor uppstår på fastigheten. Ange också de skäl ni
anser talar för dispens från kommunal sophämtning.

Till ansökan ska bilder bifogas på:
Kök

Toalett/badrum

Utvändigt skick

Underskrift (Jag samtycker till att uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning)
Datum
Namnunderskrift
Namnförtydligande

Avgift
Prövningsavgiften i ansökningsärendet debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. För
handläggande av denna ansökan gäller timtaxa. Då debiteras avgift för varje timme nedlagd
handläggningstid i ärendet. Avgift tas ut även vid avslag.
Ansökan skickas till: Örnsköldsviks kommun
Miljö- och hälsoenheten
891 88 Örnsköldsvik
Lämnas i:

Receptionen på stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6

E-post:

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

Postadress

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Samhällsbyggnadsförvaltningen
SE–891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000–2445

Järnvägsgatan 6

www.ornskoldsvik.se

0660-880 00 vx

Förvaltningens e-postadress

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

