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Ansökan om befrielse från sophämtning enligt § 34 Renhållningsordning för kommunerna Köping,
Arboga och Kungsör
Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning

Ev. husnummer

Fastighetens adress

Postnummer och ort

Kontaktuppgifter

Sökande

Personnummer

Utdelningsadress (Faktureringsadress)

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Övrig telefon/e-post

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Övrig telefon/e-post

Uppgifter om nuvarande avfallshantering

Permanentbostad

Fritidshus

Antal personer som nyttjar
fastigheten

Antal dagar per år som huset
nyttjas (fritidshus)

Sker övernattning (fritidshus)?

Komposteras matavfallet?

Är kompostbehållaren isolerad?

Är komposteringen anmäld till
VMKF?

Ja

Ja

Nej

Behållarens storlek (liter)

Ja

Nej

Ja

Är behållaren skadedjurssäker?
Ja

Nej

Nej

Avstånd från behållare till bebodd
granntomt (m)

Nej

Övrigt avfall:
Förpackningar av glas, metall, plast och papper, samt tidningar, reklamblad o.d. omfattas av Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen (FTI) och ska lämnas på återvinningsstation. Farligt avfall ska lämnas på miljöstation.
Överblivna mediciner återlämnas till apoteket. Grovavfall som gamla möbler, cyklar och metallskrot lämnas på
återvinningscentral.
Kvar i hushållets avfall, som kommunen vanligen ska hämta, finns exempelvis uttjänta kläder och skor, trasiga
pennor, fönsterkuvert, dammsugarpåsar, blöjor, fimpar, kattsand, tejp, CD-skivor med mera. Det är bland annat
detta man ska kunna ta om hand själv – eller undvika – för att få dispens. Det är inte tillåtet att samla ihop sådant
avfall och själv ta det till en annan fastighet för att slänga där.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 19
732 21 Arboga

Gunnarsrovägen 2

0227-67 02 00

www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

703-3707

222000-2881
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Hur omhändertas normalt restavfall (se andra stycket ovan)?

Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Regler för befrielse

•
•
•
•
•
•
•
•

Befrielse från sophämtning medges endast om ansökan ovan godkänns.
Befrielsen gäller i två år från beslutsdatum. Beslutet kan återkallas om brister i avfallshanteringen upptäcks.
Även om befrielse medges utgår en grundavgift för kommunens kostnader för återvinningscentral och
miljöstationer m.m. enligt renhållningstaxan.
Dispensen är personlig (om bostaden byter ägare upphör dispensen att gälla).
Källsortering ska ske och avfallet lämnas vid någon av de återvinningsstationer som finns i Arboga eller
Kungsörs kommun.
Egen kompostering ska ske av det komposterbara hushållsavfallet. Komposteringen ska vara anmäld till
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF).
Egen förbränning av avfall får inte förekomma.
Egen transport av osorterat hushållsavfall får inte förekomma.

Ansökan skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga.
Avgift tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Arboga och Kungsörs kommuner.

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.

