Anmälan om eget omhändertagande av annat avfall än
trädgårdsavfall enligt 45§ Avfallsförordningen
Utdrag ur renhållningsordningen för ovanstående paragrafer finns i slutet av denna blankett.
Fastighetsbeteckning

Telefon

Namn

Mobiltelefon

Adress

E-post adress

Postadress

Organisationsnummer/Personnummer

Fastighetsägare

Fastighetsägares adress

Typ av fastighet:

 Helårsbostad

 Fritidsbostad



Anmälan gäller:

 Eldning

 Nedgrävning

 Annat

Eldning
Vilken typ av avfall ska eldas

Vilken mängd avfall ska eldas

Skäl för att avfall måste eldas på plats

Om virke eldas:

Är virket behandlat

 Nej

 Ja, ange på vilket sätt

Redovisa vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas (tidpunkt, väderlek mm) samt platsen där eldning kommer att ske
(tomtkarta bifogas).
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Nedgrävning
Typ av avfall som ska grävas ned

Uppskattade mängder

Skäl för att avfall måste grävas ned på plats

Redovisa vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas (jorddjup, närhet till grund- eller ytvatten mm) samt platsen där
nedgrävning kommer att ske (tomtkarta bifogas).

Annat omhändertagande
Typ av avfall som ska omhändertas

Uppskattade mängder

Beskriv hur avfallet ska behandlas

Skäl för att avfall måste omhändertas på plats

Redovisa vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas
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Registrering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i
miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan ”Så
behandlar vi dina personuppgifter”.
Avgift
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för Miljöskyddsnämndens verksamhet enligt Miljöbalken.
Avgiften för handläggning av anmälan om eget omhändertagande av avfall är för närvarande
(2020-02-24) 1900 kronor. Normalt sker avgiftshöjningar i början av varje år.

Underskrift

Ort och datum

Ifylld blankett skickas till: Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS

Utdrag ur avfallsförordningen (2011:927)
45 § Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten kompostera eller på
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, ska anmäla detta till
kommunen.
Det som sägs om fastighetsägaren i första stycket gäller också den som
1. enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, eller
2. har nyttjanderätt till fastigheten.

Utdrag ur Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter
5 kap. § 8 Eget omhändertagande av matavfall och brännbart avfall
Fastighet som ligger svårtillgängligt till eller på annat sätt inte bedöms kunna utnyttja
renhållningsservicen, kan få befrielse från den kommunala sophämtningen. På fastigheten ska den
komposterbara delen av köksavfallet och latrin komposteras i enlighet med denna
Renhållningsordning. Icke komposterbart avfall som inte omfattas av producentansvaret kan lämnas
vid återvinningscentralerna.
Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om brännbart avfall från den egna fastigheten på ett
sådant sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer kan efter ansökan
till Miljöskyddsnämnden i undantagsfall medges befrielse från skyldigheten att lämna sitt avfall till
kommunen.
I samband med ansökan ska skälen till undantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer av
avfallsslag kommer att omhändertas. Undantaget omfattar endast ett år i taget. Ansökan om förnyat
undantag ska lämnas till Miljöskyddsnämnden senast en månad innan undantagsperioden tagit slut.
Även om fastighetsinnehavare medgivits undantag för eget omhändertagande kvarstår
betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan (grundavgiften). Uppgifter om uppkomna
avfallsvolymer ska lämnas till Miljöskyddsnämnden och Tekniska förvaltningen senast under mars
månad varje år för den volym som uppkom året innan.
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