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ANSÖKAN
Åberopande av § 5.5 i renhållningsordning för
Mjölby kommun och Boxholms kommun, 51 § i
renhållningsordningen för Ödeshögs kommun
ansöker jag om totalbefrielse från hämtning av
hushållsavfall

För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret.

Ansökningsavgift: 1780 kronor. Faktura skickas i efterhand.

Uppgifter om fastigheten som ansökan avser
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare
Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Ort

Telefon mobil

Antal boende

Sökanden
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Ort

Telefon mobil

Ansökan avser
Från och med datum

Antal år som befrielsen avser

Från och med datum

Antal år som befrielsen avser

Åretruntboende
Fritidsboende
Ansökan avser totalbefrielse

Ja

Nej

Orsak till ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall
Specificera (vid platsbrist bifoga separat skrivelse)

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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Redogörelse för hur det avfall som uppstår på fastigheten ska omhändertas
Specificera (vid platsbrist bifoga separat skrivelse)
Matavfall

Tidningspapper

Förpackningar (glas, papper och metall etc.)

Farligt avfall

Övrigt avfall (brännbart avfall, porslin, möbler, damsugarpåsar etc.)

Underskrift
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande
Uppdaterad 2021-01-01 Miljökontoret

Undantag från renhållningsordningens bestämmelser
Undantag från renhållningsordningens bestämmelser prövas av miljönämnden. Renhållningsordningen för Mjölby kommun är
fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-16 och för Boxholms kommun fastställd av kommunfullmäktige 2005-03-29.
Renhållningsordningen för Ödeshögs kommun är antagen kommunfullmäktige 2017-03-06.
Befrielse från hämtning av hushållsavfall kan efter ansökan medges under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren kan ta om hand avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors
hälsa eller miljön eller strider mot författning. Befrielse kan beviljas för minst ett år och maximalt fem år i taget därefter öppnas
abonnemanget automatiskt, om inte fastighetsinnehavaren söker ny befrielse. Undantag som innebär befrielse enligt ovan
innebär inte total avgiftsbefrielse för renhållningen, eftersom beslut om sortering av visst avfall förutsätter att kommunen
tillhandahåller och därmed har kostnader för bl.a. återvinningsstationer samt mottagning av hushållens farliga avfall, kylmöbler
samt grovavfall med mera. Total avgiftsbefrielse kan endast erhållas om fastigheten är obebodd under ett helt kalenderår.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se
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INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN –
MILJÖNÄMNDEN I MJÖLBY KOMMUN
Miljönämnden sparar och behandlar personuppgifter om dig, såsom personnummer och övriga kontaktuppgifter.
Syftet är att kunna handlägga din ansökan/anmälan inom miljönämndens myndighetsutövning. Det innebär att dina
uppgifter kommer att bevaras.
De personuppgifter som behandlas om dig registreras i miljökontorets ärendehanteringssystem, uppgifterna överförs
inte till ett land utanför EU. Miljönämnden kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi
är skyldiga att göra så enligt lag.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är kommunens myndighetsutövning. Miljönämnden
tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden i Mjölby kommun. Du har rätt att kontakta oss och begära ut information om
de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter. Begäran kan inskränkas av att annan lagstiftning kräver att uppgifterna bevaras.
Du når oss enklast på miljo@mjolby.se. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till
tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Postadress
Mjölby kommun
Miljökontoret
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
miljo@mjolby.se

