ANSÖKAN OM LÄNGRE HÄMTNINGSINTERVALL AV
HUSHÅLLSAVFALL
Namn (sökande 1)

Personnummer

Namn (sökande 2)

Personnummer

Adress

Postnr och Postort

Telefon

E-post

Fastighet

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Antal boende på fastigheten

Uppgifter om hämtning:
Nuvarande hämtningsintervall

 2 veckor

 4 veckor

Önskat hämtningsintervall

 4 veckor

 3 månader

Storlek på kärl:

Beskrivning av hantering
Beskriv hur återvinningsbart material som förpackningar och tidningar hanteras
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Beskriv hur köksavfall hanteras. Ange även kompostbehållarens fabrikat eller beskriv dess
konstruktion

Uppskatta mängden kvarvarande avfall som läggs i sopkärl. Ange mängd och vikt per vecka.

Undertecknad intygar härmed att ovan ifyllda uppgifter är korrekta
Ort och datum

Namnteckning sökande 1

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning sökande 2

Namnförtydligande

Utdrag ur Ale kommuns Föreskrifter om avfallshantering:
§ 19 Kompostering av trädgårdsavfall och motsvarande får ske utan särskilt medgivande. Komposteringen ska utföras
så att olägenhet för omgivningen inte uppstår. Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får ej brännas genom
eget omhändertagande.
§ 21a) För brännbart restavfall från hushåll sker ordinarie hämtning varannan vecka för helårsabonnenter med kärl och
varje vecka för helårsabonnenter med säck. Vid fritidsbostäder sker hämtning vid 13 hämtningstillfällen varannan
vecka under perioden april – september.
§ 22a) Hämtning varannan vecka medges för de villahushåll vilka idag har hämtning av brännbart restavfall i säck
förutsatt att allt matavfall komposteras i isolerad skadedjurssäker behållare. Anmälan görs till Renhållaren.
b) Hämtning var 4:e vecka medges för de villahushåll vilka har hämtning av brännbart restavfall i kärl under
förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad
skadedjurssäker behållare samt att full källsortering av hushållsavfallet enligt förordning om producentansvar
genomförs. Ansökan ställs till Samhällsbyggnadsnämnden. Denna dispens tidsbegränsas till högst 5 år.
c) Hämtning var 3:e månad medges för de villahushåll vilka har hämtning av brännbart restavfall i kärl under
förutsättning att allt matavfall samlas in i av kommunen anvisad avfallsbehållare eller komposteras i isolerad
skadedjurssäker behållare samt att full källsortering av hushållsavfallet enligt förordning om producentansvar
genomförs. Dessutom ska den sökande visa på ett godtagbart sätt att ej mer avfall uppkommer på fastigheten än att
hämtning var 3:e månad är tillräckligt för att garantera full säkerhet för människors hälsa och miljön. Ansökan ställs
till Samhällsbyggnadsnämnden. Denna dispens tidsbegränsas till högst 5 år.
§ 32 Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande bestämmelser om hushållsavfall
prövas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Ifylld blankett skickas till Ale kommun, Verksamhet miljö, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors
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