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Befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till
kommunen
(enligt 15 kap 18 § miljöbalken samt Bräcke kommuns renhållningsordning)

Sökande (texta)
Fastighetsägare/Verksamhet

Personnummer/org nr

Hemadress

Tfn (bostad)

Postnr/Ort

Tfn (arbete)

Fastighet (texta)
Fastighetsbeteckning

Ansökan gäller
Permanentbostad

Fastighetens adress

Antal boende
Fritidshus

Nuvarande renhållningsabonnemang:

Bostadens standard
Finns slambrunn på fastigheten?
Finns det el till fastigheten?
Finns vatten på fastigheten?
Om svar ja:

Kompostering
Förekommer kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten?

Om ja:
Har anmälan/ansökan gjorts till bygg- och miljönämnden?

Om nej:
Bifoga blanketten Anmälan/ansökan om kompostering. Blanketten finns att hämta på kommunens
hemsida eller hos kommunen.
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Ange genom att kryssa i eller skriv hur de olika avfallsslagen hanteras idag
Hushållssopor

Grovsopor

Återvinningsstation

Återvinningscentral

Annat, nämligen:

Glasförpackningar
Glas, porslin,
keramik som ej är
förpackning
Metallförpackning
ar
Metallskrot som ej
är förpackningar,
t.ex. kastrull
Mjuka och hårda
plastförpackningar
Plast som inte är
förpackning, t.ex.
diskborste
Elektronikskrot
Kyl/frys
Tidningar/papper
Glödlampor,
lysrör

Orsak
Beskriv hur uppkomna sopor hanteras

Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Den baseras sig på kommunens fastställda taxa.

Underskrift (härmed intygas att de ovanstående uppgifterna är riktiga samt att jag samtycker till att uppgifterna
behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL)
Datum
Namnunderskrift

Namnförtydligande
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INFORMATION
Eget omhändertagande av hushållsavfall
Ansökan befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen kan beviljas om
det finns särskilda skäl att själv ta hand om avfall som annars skall tas om hand av
renhållaren, om fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan visa att detta kan ske på
ett sätt som är betryggande för människors hälsa eller miljön (Miljöbalken kap 15 § 18).
Förutsättningar för att beviljas eget omhändertagande är att samtliga nedanstående villkor är
uppfyllda:
1. fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska visa hur allt hushållsavfall som
uppkommer på fastigheten tas om hand
2. omhändertagandet av hushållsavfall ska ske utan risk för olägenhet för människors
hälsa och miljön.
3. att lämna sitt hushållsavfall hos en annan abonnent räknas inte som eget
omhändertagande
4. allt matavfall ska komposteras i godkänd och anmäld kompost
5. allt producentansvarsavfall skall lämnas till producenternas insamlingssystem
6. att lämna sitt hushållsavfall till insamlingssystemet på kommunens
återvinningscentraler räknas inte som eget omhändertagande.
För handläggning av ansökan tar bygg- och miljöavdelningen ut en avgift på som grundar sig på
kommunens fastställda taxa. Avgiften är för närvarande på 350 kronor. Avgift tas ut även om ansökan
avslås. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige den 12 december 2007.
Övrigt
Skulle en förändring av fastigheten ske som t.ex. ägarbyte måste ändring meddelas till kommunen.
Undantaget från bestämmelserna i renhållningsordningen kan inte medges retroaktivt. Beslutet är
personligt och börjar gälla fr.o.m. nästkommande betalningsperiod.

Anmälan sändes till:

Vid frågor kontakta:

Bräcke kommun
Bygg- och miljöavdelningen
Box 190
840 60 Bräcke

Ang. Ansökan:
Bygg- och miljönämnden, Miljö- och hälsoskydd
Mail: bygg-miljonamnden@bracke.se
Tfn: 0693-16100
eller

För vidare upplysning – Bräcke kommuns
renhållningsordning och renhållningstaxa
www.bracke.se

Michael Larsson, Renhållning och VA
Mail: michael.larsson@bracke.se
Tfn: 0693-16198
Ang. Hämtning, sopkärl m.m.
Revsunds Transport AB
Tfn: 0693-20493

