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•

Vid beviljad befrielse betalar fastighetsinnehavaren grundavgift, en fast årlig avgift, men befrias från hämtningsavgiften.
Grundavgiften gäller både Året runt- och fritidsboende.

•

Medgivande om befrielse från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsad till maximalt 5 år i taget.

För att få beviljat befrielse måste följande punkter uppföljas
•
•
•
•
•

Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kan visa, hur allt avfall som uppkommer på fastigheten, kan tas om hand,
utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd och anmäld kompost.
Övriga delar av hushållsavfallet, grovavfall, farligt avfall, som omfattas av den kommunala
renhållningsskyldigheten, ska lämnas på Alandsköps återvinningscentral.
Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas på Förpacknings– och tidningsinsamlingens (FTI)
Återvinningsstationer.
Avfall får ej transporteras över kommungränsen.

För fritidshus gäller även:
•
•
•

Endast sporadiska dagsbesök av tillsynskaraktär, t.ex. gräsklippning, titta till huset med mera
Inga övernattningar.
Förhållandena ska gälla mer än en säsong.

Som alternativ till befrielse kan du istället ansöka om tillfälligt uppehåll av hämtning hushållssopor eller om att dela
sopkärl med din granne. Ansöker gör du hos SSAM.

Fastighet
Fastighetsbeteckning*

Besöksadress*

Postnummer*

Postort*

Uppgifter om boendet
Antal boende:…………
Permanentboende

Fritidshus

Antal besöksdagar per år:……………………

Annan, ange typ:…………………………………
Antal övernattningar per år:……………………

Befrielse söks
Året runt
Annan period, ange vilken…………………………………………………………………………………….
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Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning

Matavfall
Förekommer matlagning?
Ja
Nej

Förekommer förtäring av mat?
Ja
Nej

Sker kompostering av matavfall?
Ja. Typ av kompost:……………………………………………………...

Nej

Är komposten anmäld till kommunen?
Ja. Ange ärendenummer:……………………………………………….

Nej

Om nej på ovanstående, ansökan behöver kompletteras med anmälan om kompost

Hantering av övrigt avfall
Beskriv hur respektive typ av avfall hanteras
Tidningar och förpackningar av kartong, glas, metall:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Pantbelagda dryckesförpackningar av glas, plast eller metall:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
El-avfall inkl lampor:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Batterier:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Grovavfall, t.ex skrymmande möbler:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Farligt avfall:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Brännbart restavfall, t.ex. utslitna tandborstar, torktrasor, förbrukade sanitetsprodukter, söndriga plasthusgeråd:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Obrännbart restavfall (deponi), t.ex. trasigt porslin:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Sökande
Företagsnamn eller personnamn*

Organisation-/personnummer*

Utdelningsadress*

Postnummer och postort*

Telefon (även riktnummer) *

E-postadress*

Fakturaadress och referens*

Kontaktperson (om sökande är ett företag)
Förnamn*

Efternamn*

Telefon (även riktnummer) *

E-postadress*

Underskrift
Datum*

Sökandes underskrift*

Namnförtydligande*

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut.

Miljö- och byggenheten tar gärna emot ansökan digitalt, mejla in till mbn@markaryd.se, skriv i ämnesraden
vad ärendet gäller samt fastighetsbeteckning.

Blanketter för ansökan om uppehåll samt om gemensamma kärl finns på www.ssam.se.

Hantering av personuppgifter:
Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter
enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration
och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen
innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar.
Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar.
Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida
(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)
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