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Ansökan om förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall i
enlighet med § 32 Sunne kommuns Renhållningsordningen
antagen 2010-12-20 § 19.
Samma regler gäller för hämtning var 4:e vecka, 13 ggr/år och var 12:e vecka,
4 ggr/år (kan inte sökas för fritidshus).

Att tänka på
 allt organiskt köksavfall komposteras i varmkompost, i enlighet med §
33 Sunne kommuns Renhållningsordning, på så sätt att olägenhet inte
uppstår för omgivningen samt att fåglar, råttor, möss, eller husdjur inte
får tillgång till avfallet och att inget lättruttnade köksavfall därmed
läggs i avfallsbehållaren. Komposten ska därmed ha väggar, botten och
lock, inga springor i komposten får vara större än 8 mm och
byggmaterialet får inte vara tryckimpregnerat virke.
 eldning, med undantaget det papper som man tänder i pannan med av
avfall får inte ske
 nedgrävning av avfall får inte ske
 utsortering av återvinnigsmaterial (glas, papper, plast och plåt) sker och
att detta lämnas på kommunens återvinningscentral eller på en
återvinningsstation.
 man bör också tänka till vid inköp – handla avfallssnålt
 farligt avfall som lysrör, lågenergilampor, oljor, lösningsmedel batterier
m.m. ska lämnas i röda boxen eller på kommunens återvinningscentral
 om försäljning av fastigheten sker, om sökande/hyresgäst flyttar eller
andra i ansökan angivna förhållanden förändras skall detta anmälas till
tekniska kontoret Sunne kommun

Ansökan skickas till: Sunne kommun, 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne
eller via e-post: mbn@sunne.se
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Fastighetsbeteckning:

Adress:

Antal boende på fastigheten: _____ st
Fastighetägare:
Personnummer:
Adress:
Postnummer & Ort:
Telefon/Mobil:

Jag ansöker härmed om hämtning av fastighetens hushållsavfall
var 4:e vecka

var 12:e vecka

Allt mitt lättnedbrytbara köksavfall komposteras i varmkompost av typen:
______________________________________ (ange fabrikat)
hemmabygge, enkel beskrivning och bild ska bifogas ansökan
Jag sorterar och lämnar återvinningsbart avfall vid kommunens
återvinningscentral eller återvinningsstation

Underskrift fastighetsägare:

Ansökan skickas till: Sunne kommun, 1. Miljö, plan och bygg, 686 80 Sunne
eller via e-post: mbn@sunne.se

