Dispens för kompostering av hushållsavfall

Sökande/person
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation via e-post

☐ Ja ☐ Nej
Fastighet

Fastighetsbeteckning
Typ av bostad

☐ Permanenthus

☐ Fritidshus

Kompostering
Om du komposterar behövs inte något brunt kärl för matavfall. Kärlet tas bort automatiskt
när komposteringen godkänns om du inte meddelar Uddevalla Energi något annat.
Renhållningstaxan sänks samtidigt. Meddela Uddevalla Energi om du vill ha en annan storlek
på ditt gröna kärl för restavfall (140 liter/190 liter). Det går inte att kombinera två
reduceringar i taxan exempelvis kompostering/samtömning.
Ange kompostbehållarens fabrikat

Ange storlek på kompostbehållare i liter

Ange om kompostbehållaren är gjord hemma (ritning bifogas)

☐ Ja
Information
Dispensen är personlig och upphör om fastigheten byter ägare. Mer information finns på vår
hemsida: www.uddevalla.se. Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00.
Avgift
Timavgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Under 2018 är timavgiften 956 kr. Mer
om avgifter kan du läsa på vår hemsida: www.uddevalla.se.
Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag.
Vid byte av taxa tar Uddevalla Energi ut en administrativ avgift, läs mer på Uddevalla
Energis egen hemsida: www.uddevallaenergi.se.
Personuppgiftslagen (PUL)
För att administrera din anmälan/ansökan krävs registrering i vårt datasystem. Du har rätt att
ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.
Personuppgiftsombud: Mark O´Keeffe, 0522-69 63 20.
Ansökan om dispens enligt
15 kap 18 § miljöbalken samt enligt renhållningsordning 2015, 24-28, 30 §§
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Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning (fylls i av sökande).

Blanketten skickas till
Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
eller epost: samhallsbyggnad@uddevalla.se

Blanketten uppdaterad 2018-01-16

