ANSÖKAN
Undantag från Järfälla kommuns avfallsföreskrifter

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt
Dataskyddsförordningen, GDPR.
Dataregistret används för administration av
miljö- och bygglovsnämndens ärenden.
För information och rättelse i registret vänder
man sig till adressen längst ned på blanketten.
Du kan läsa mer om GDPR på www.jarfalla.se.

Insänds till:

Miljö- och bygglovsnämnden
Järfälla kommun
177 80 Järfälla

Sökande
Bolagsnamn/personnamn

Fastighetsbeteckning

Adress (c/o, gata/box)

Kontaktperson

Postadress (postnummer och ort)

E-postadress

Organisationsnummer/personnummer

Telefonnummer dagtid

Ansökan gäller
Dispens från krav på separat insamling av matavfall enligt 74§ avfallsföreskrifterna
Annat hämtningsintervall för hushållsavfall än vad som föreskrivs i 57§ avfallsföreskrifterna
Ange avfallsslag och önskat hämtningsintervall:

Hämtning av avfall från små avloppsanläggningar vartannat år enligt 70§ avfallsföreskrifterna
Ansökan gäller för följande tidsperiod:
(dispens från krav på separat insamling av matavfall enligt 74§ beviljas för högst två år)
Ansökan om undantag gällande förlängt hämtningsintervall från fettavskiljare enligt 71§, dispens från kravet på säker och
låsbar plats för uppsamling av farligt avfall enligt 75§ och uppehåll i hämtning enligt 76§ lämnas till tekniska nämnden.
Beskriv varför ni ansöker om undantag från avfallsföreskrifterna

Se bilaga
Jag har tagit del av informationen på baksidan och försäkrar att uppgifterna i denna ansökan är riktiga.
Datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande (textas)

Se baksidan för mer information!

Järfälla Kommun
Miljö- och bygglovsnämnden

Besöksadress
Riddarplatsen 5, 10 tr

Postadress
177 80 JÄRFÄLLA

Telefon
08-580 285 00

Telefax
E-postadress
08-580 174 15 miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

INFORMATION
Du kan läsa mer om Järfälla kommuns avfallsföreskrifter på kommunens hemsida
www.jarfalla.se.
Har du frågor, kontakta servicecenter på tel. 08-580 285 00.
Avgift

Miljö- och bygglovsnämnden tar ut avgift per timme för den tid det tar att handlägga en ansökan
om undantag från kommunens avfallsföreskrifter. Avgiften är för närvarande 1 050 kronor för
varje hel timme handläggningstid. Taxan beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-20 Kst §
2017/260.
Avgiften tas ut även om ansökan avslås eller återkallas.
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