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ANSÖKAN
1(2)
OM ABONNEMANG HEMKOMPOST / ÄNDRING AV
HÄMTNINGSINTERVALL för sorterat brännbart
avfall
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen
Skickas till:
Kristinehamns kommun
5 B. Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn
VIKTIG INFORMATION!
Villkor för abonnemang hemkompost:
Organiskt matavfall får komposteras på den egna fastigheten
om det kan ske utan olägenhet för omgivningen. Matavfall får
då inte läggas bland de brännbara soporna. Matavfall ska
komposteras under hela året.
Kompostbehållaren:
Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker. Det vill säga att
matavfall inte ska vara åtkomligt för t.ex. råttor och fåglar.
Tumregel för dimensionering av kompostbehållare är:
Oisolerad – 100 liter per person
Isolerad – 50 liter per person
Roterande isolerad – 25 liter per person
Om du beviljas abonnemang hemkompost:
I samband med medgivande förbinder sig fastighetsägaren/
nyttjanderättshavaren att:
- Lämna farligt avfall vid kommunens inlämningsställen
- Kompostera eller transportera trädgårdsavfall till återvinningscentralen
- Återvinna tidningar och trycksaker samt återvinningsbara
förpackningar av papp/kartong, glas, metall och plast.
Fastighetsägaren ska omgående meddela renhållaren om
ändrade förhållanden eller annat som kan påverka beviljat
medgivande.

Återkallande:
Beviljat medgivande återkallas med omedelbar verkan om
förhållanden ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls
t.ex. bestämmelser om utsortering, fyllnadsgrad och/eller vikt
för sorterat brännbart avfall, eller annat förhållande som kan
leda till olägenhet för människors hälsa.
Förlängt hämtningsintervall:
Medgivande om hämtning av brännbart avfall var fjärde vecka
kan medges under förutsättning att fastighetsägare/nyttjanderättshavare har tillstånd till hemkompostering eller att matavfallet lämnas till centralt omhändertagande.
Minimihämtning:
Medges endast om avfallsmängden som produceras på fastigheten är
så liten att regelbunden hämtning eller dispensregler i föreskrift är
olämpligt. Abonnenten får fyra tömningar per år (två tömningar för
fritidshus). Tömning sker var tredje månad. Mer information om
kriterier
finns på kristinehamn.se
(sök på minimihämtning).
Frågor om ansökan och dispensregler?
Miljö- och hälsoskydd: 0550 – 882 14
Frågor om exempelvis pris, sopkärl och hämtningsschema?
Renhållningen: 0550 – 881 36 eller 0550 – 881 40

Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och ort

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer kvällstid

Fastighet som ansökan avser
Fastighetsbeteckning
Adress
Typ av bostad

Permanentbostad

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
5 B. Miljö- och hälsoskydd
681 84 Kristinehamn

Fritidsbostad

Annat

E-post

Organisationsnr

miljo@kristinehamn.se
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30

Antal personer i hushållet:

212000-1868
Telefon
0550-880 00 vx

Fax
0550-382 52

Bankgiro
110-0213

PlusGiro
111 00-5
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Uppgifter om kompostering
Typ av kompost (produktnamn på inköpt behållare eller ritning/foto om den är hemtillverkad) alt. brun tunna.

Jag har utsortering av matavfall i brun tunna
Broschyr på kompostbehållare bifogas
Beskrivning:

Volym på kompostbehållare:

Önskat tömningsintervall hushållssopor
Ordinarie: Varannan vecka

Hämtning var fjärde vecka

Minimihämtning (4 säckar/permanentboende, 2 säckar/fritidsboende)

Uppgifter om avfallshantering (fylls i endast vid ansökan om minimihämtning)
Beskriv utförligt hur du avser hantera ditt avfall t.ex. plastförpackningar, pappersförpackningar, glas, metallförpackningar, kaffesump, hushållspapper, blöjor, med
mera.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt
personuppgiftslagen (PuL).

Namnförtydligande

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut (fylls i av handläggare)
Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut
Kopia till renhållningen

-

Kopia till fastighetsägaren

Tillstånd för kompostering av matavfall medges enligt § 51 i renhållningsföreskrifterna
Förlängt hämtningsintervall medges enligt § 56 i renhållningsföreskrifterna (var 4:e vecka)
Minimihämtning medges enligt § 57 i renhållningsföreskrifterna
Ansökan avslås (se bifogat beslut med motivering)
Datum
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