ANSÖKAN
om dispens från sophämtning

Sida
1 (2)

enligt Habo eller Mullsjö kommuns
renhållningsordning (Kf 2011-12-15 § 109
respektive Kf 2014-11-25 § 94)

Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner
kan utifrån renhållningsordningen i respektive
kommun besluta om dispens från sophämtning,
om det finns särskilda skäl. Förhållandena ska på
ett markant sätt avvika från vad som är allmänt
förekommande.

För handläggning av ansökan om dispens från
sophämtningen kommer miljönämnden att ta ut
en timavgift. Taxan finns att hämta på
miljöförvaltningens expedition eller webbplats.
På fastigheter där eget omhändertagande av
hushållsavfall beviljats kan miljönämnden utöva
tillsyn enligt miljöbalken. För denna tillsyn tas en
timavgift ut. Taxan finns att hämta på
miljöförvaltningens expedition eller webbplats.

Obs! Handläggningen kan inte påbörjas förrän en
fullständig ansökan inkommit. Var därför noga
med att fylla i blanketten. Ansökan ska vara
inskickad minst 6 veckor innan dispensen ska
börja gälla. Mer information finns på
kommunernas webbplatser habokommun.se/
mullsjo.se. Har du frågor är du välkommen att
kontakta miljöförvaltningen

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Fastighetsbeteckning

Postnummer

Ort

Antal personer i hushållet

Telefon/Mobil

Fastighetsägare (om annan än sökande)

E-postadress

Telefon till fastighetsägare (om annan än sökande)

Sophantering
Skäl till dispens från sophämtning och slamtömning:

Fortsättning på nästa sida.

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
Box 212, 566 24 Habo, tfn: 036-442 80 00 (vxl), fax 036-442 81 60, e-post: miljo@habokommun.se
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, Habo

Ansökan dispens från sophämtning

Sökandes underskrift

Datum

Namn

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan
komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras
utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då
nämndsekreterare på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/
personuppgifter

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
Box 212, 566 24 Habo, tfn: 036-442 80 00 (vxl), fax 036-442 81 60, e-post: miljo@habokommun.se
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, Habo

2 (2)

