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Förlängt hämtningsintervall månadsabonnemang
Ansökan om förlängt hämtningsintervall för hemkompostering.
Fastighetsinnehavarens personuppgifter
Namn

Kundnummer

Fastighetsbeteckning

Fakturaadress

Hämtadress

E-postadress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Telefonnummer

Jag har:

Småhus, hämtning året om.

Fritidshus, hämtning v.16-v.41.

Villkor för förlängt hämtningsintervall:


Fastighetsinnehavaren har anmält en hemkompostanläggning till Norrhälsinge
miljökontor som uppfyller kraven om isolering och skadedjurssäkerhet.



Allt matavfall sorteras ut från resterande säck- och kärlavfall hela året eller hela
hämtningsperioden (för fritidshus).



Allt förpacknings- och tidningsavfall sorteras ut från kärl- och säckavfallet och
läggs i behållare avsedda för dessa.



Allt övrigt hushållsavfall sorteras ut på rätt sätt.



Gäller endast kärlstorleken 140/190 liter för småhus, hämtning året om och
kärlstorlek 140 liter för fritidshus.

Uppfylls inte villkoren för förlängt hämtningsintervall har kommunen rätt att
efterdebitera hämtningsavgift för den förflutna perioden samt ändra tillbaka
hämtningsintervallet till var fjortonde dag.

Var god se sidan 2 för övrig information och underskrift!

Postadress
Nordanstigs kommun
Box 56
820 70 Bergsjö

Besöksadress
Homons ÅVC
Jättendal

Telefon
0652-361 86
0652-361 84

E-post
avfall@nordanstig.se

Övrig information
Ett hämtningsintervall på 4 veckor är till för de abonnenter som sorterar ut och återvinner
allt sitt matavfall på rätt sätt. Eftersom det oftast är matavfallet som skapar olägenheter för
hälsa eller miljö kan inte ett förlängt intervall tillåtas om matavfallet finns kvar i
kärlavfallet. Därför måste matavfallet sorteras ut året runt eller, för fritidshus, hela
hämtningsperioden. För att kunna kompostera matavfallet även under årets kalla del måste
kompostbehållaren vara isolerad. Den måste dessutom vara skadedjurssäker.
Endast fastighetsägare som, enligt § 32 avfallsförordningen, anmält sin kompostbehållare
till Norrhälsinge miljönämnd kan få ett månadsabonnemang.
När det gäller avfall med producentansvar, till exempel förpackningar och tidningar, samt
övrigt avfall som ingår i begreppet hushållsavfall ska detta sorteras ut av alla.
Glöm heller inte att det ofta går att lämna till återbruk och second hand-butiker istället för
att slänga som avfall.
Har du frågor om detta eller om övrig avfallshantering går det bra att kontakta
Renhållningen på 0652-36 186 eller gå in på vår webbplats för ytterligare upplysningar.

Anmälan skickas till:

Nordanstigs kommun
Box 56 Avfall och återvinning
820 70 Bergsjö

_________________________________________________
Datum

_________________________________________________
Underskrift
Med min underskrift samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (SFS
1998:204).

