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ANMÄLAN OM KOMPOSTERING
ANSÖKAN ÄNDRAD KOMMUNAL
HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL
§ § 33, 36 Renhållningsordning i Ronneby
kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen

För prövning av ansökan utgår en avgift på 998 kr.
Även ansökningar som ej beviljas debiteras.

Ansökan inlämnad av
Abonnentens namn

Personnummer

Abonnentens adress

Postnr

Fastighetsbeteckning

Postort

Telefon bostad

Fastighetens adress (om annan än abonnentens)

Telefon jobb/mobill

Postnummer

Postort

E-postadress

Ansökan/anmälan avser
Antal personer i hushållet

Antal personer i hushållet

Permanentbostad

Fritidsbostad

Nuvarande sophämtning

Nuvarande sophämtning

Sommarabonnemang fyrfack

Helårsabonnemang fyrfack

Sommarabonnemang tvåfack

Helårsabonnemang tvåfack

Jag vill inte ha hämtning av komposterbart avfall och anmäler samtidigt att jag själv komposterar/ta
hand om mitt köksavfall
Jag anmäler enbart att jag själv komposterar/tar hand om mitt köksavfall o.d.
Jag vill ha sällantömning (tömning 6ggr/år)
Hantering av komposterbart avfall (utöver trädgårdsavfall)
Jag komposterar

allt köksavfall inkl.kött-, fisk- och matrester
Kompostbehållaren är skadedjurssäker
Typ av behållare för kompostering. Beskriv nedan och/eller bifoga faktablad, skiss e.d.

Avstånd till närmaste grannbostad

Ronneby Kommun
Miljö- & byggnadsförvaltningen
www.ronneby.se

Var sprids färdig kompost?

Tel vxl: 0457-61 80 00
E-post: mbf@ronneby.se

Adress
Ronneby kommun
372 80 Ronneby

Gällande regler
För miljö- och byggnadsförvaltningens handläggning av ansökan / anmälan tas en avgift ut i enlighet med taxan för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige § 291/2020 och senast
indexreglerad att gälla fr.o.m. 2022-01-01.
Bestämmelser om kommunal hämtning av hushållsavfall finns i renhållningsordning för Ronneby kommun antagen KF §
150/2019. Har du frågor, ring till miljö- och byggnadsförvaltningen: 0457-61 80 00. Ansökan / anmälan skickas till Miljöoch byggnadsförvaltningen, 372 80 Ronneby.
Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger att informationen du lämnar får
lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Underskrift
Datum och ort

Namnteckning

Namnförtydligande

Ronneby Kommun
Miljö- & byggnadsförvaltningen
www.ronneby.se

Tel vxl: 0457-61 80 00
E-post: mbf@ronneby.se

Adress
Ronneby kommun
372 80 Ronneby

