Ansökan/anmälan om dispens för ändrad
avfallshantering
Fastighet

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress, postnummer och ort

Sökande
Namn

Organisations- eller personnummer

Adress

Telefon

Postadress

E-post

Om ditt boende
Åretruntboende.
Fritidsboende. Antal besöksdagar/år ……….Antal övernattningar/år ……
Annan användning: ….………………………………………………………………………………...............

Ärende
Jag vill
kompostera mitt eget matavfall
tömning varannan vecka
tömning var fjärde vecka
ha dispens från hämtning av hushållsavfall

Behov av sophämtning är minskat på grund av:

Exempel: Ändrat antal personer i hushållet, nya ägare, utökad sortering. m.m.

Kompostering

Typ av kompostbehållare, uppgifter om volym, isolerad, skadedjursäker m.m. Bifoga gärna en bild på komposten!

INFORMATION
Kompostering av matavfall
Egen kompostering av matavfallet ska göras i en ändamålsenlig, sluten och skadedjurssäker behållare i tillräcklig
storlek. Det är inte tillåtet att kompostera matavfall i en öppen trädgårdskompost. Om du vill kompostera
matavfall måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret. Du debiteras inte någon avgift för denna
handläggning.
Befrielse från sophämtning
Befrielse från sophämtning är personlig och beviljas för maximalt fem år. En handläggningsavgift kommer att
debiteras både vid bifall och avslag, se respektive kommun för taxa. Dispens från sophämtning innebär inte att
du blir befriad från den fasta renhållningsavgiften. I den fasta renhållningsavgiften ingår kostnader för
miljöarbete, insamling och behandling av farligt avfall, sortergårdar, information, kundtjänst och administration.
Boende i Jönköpings kommun
För frågor kontakta Hälsoskyddsenheten tel. 036-10 64 74 eller halsoskydd@jonkoping.se
Boende i Habo Mullsjö kommuner
För frågor kontakta Miljöförvaltningen Habo Mullsjö tel. 036-442 82 59, miljo@habokommun.se
Olika hämtningsintervall
June Avfall & Miljö AB har ett stort antal olika abonnemang att välja mellan. Kontakt dem för rådgivning tel.
036-17 19 00 alternativt via e-post info@juneavfall.se för att få det som passar dig bäst.
Skicka ifylld blankett till din
kommun:

…………………………………………
Ort och datum

…………………………………………….
Underskrift

…………………………………………….
Namnförtydligande

Jönköpings kommun:
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89 Jönköping
miljo@jonkoping.se
Habo och Mullsjö kommuner:
Habo kommun
Box 212
566 24 Habo
miljo@habokommun.se

De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i Jönköpings
kommun respektive miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner i enlighet med gällande dataskyddsförordning, GDPR, i
syfte att hantera ditt ärende. Du har rätt att kontakta respektive miljöenhet för att få information om vilka uppgifter som
behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig Jönköpings kommun: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89 Jönköping. miljo@jonkoping.se.
Personuppgiftsansvarig i Habo och Mullsjö kommuner: Miljönämnden, Habo kommun, Box 212, 566 24 Habo.
miljo@habokommun.se
Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköpings kommun
Besöksadress Juneporten Västra Storgatan 16 Jönköping. Telefon 036-10 50 00 E-post: miljo@jonkoping.se

Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, Habo. Telefon: 036-442 82 59 E-post: miljo@habokommun.se

