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Ansökan om tillstånd
till befrielse i hämtning
av hushållsavfall
 ()
Sökande
Datum för befrielse i hämtning för ovanstående fastighet
Uppehåll söks för:
Fastighet som ansökan avser
OBS! Signera på nästa sida.
Information
Ansökan ska skickas in senast en månad innan önskad uppehållstid.
 
a) Befrielse från hämtning av restavfall och matavfall kan efter ansökan medges. Detta under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot författningen. Befrielse kan också beviljas om fastigheten som ansökan avser inte nyttjas för övernattning, vistelse eller på annat sätt så att hushållsavfall kan antas uppkomma på fastigheten. Befrielse kan beviljas för minst ett år och maximalt tre år i taget. Därefter öppnas abonnemanget automatiskt om inte fastighetsinnehavaren söker ny befrielse. Ansökan ska lämnas till miljöavdelningen. 
 
b) Befrielse från hämtning av latrin kan efter ansökan medges om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan omhänderta latrinen på den egna fastigheten. Detta på ett sätt som inte orsakar förorening av mark eller vatten eller på annat sätt medför olägenhet för människors hälsa eller miljön eller strider mot författningen. Ansökan om omhändertagande av latrin i egen förmultningsanläggning ska innehålla en beskrivning av anläggningen. Befrielse kan medges för viss tid eller tillsvidare. Ansökan ska lämnas till miljöavdelningen.
 
c) Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan efter ansökan medges för jordbruksfastighet som förfogar över tillräckligt med mark för spridning. Detta under förutsättning att slammet kan omhändertas på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön eller strider mot författningen. Befrielse kan medges för viss tid eller tillsvidare. Förändringar som berör markanvändning och spridningsareal ska omedelbart anmälas till miljöavdelningen. Om förhållanden ändras kan beslut om befrielse komma att omprövas. Ansökan ska lämnas till miljöavdelningen.
Underskrift sökande
                  
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
Skickas till:                  
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80  BÅSTAD
 
eller mejla till
samhallsbyggnad@bastad.se
Avgift
Myndighetsnämnden tar ut en avgift för prövning av ansökan. Avgift följer kommunfullmäktiges beslut om miljötaxa (KS 174612-905) med stöd av 27 kap. 1 § MB.
 
Förenklad delgivning
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information om detta finns på www.bastad.se
 
Personuppgiftshantering, GDPR 
Jag ger härmed mitt samtycke till att Båstads kommun behandlar uppgivna personuppgifter för att kunna hantera mitt ärende. Mitt samtycke gäller tills vidare, men möjlighet finns att återta samtycket. I det fall jag återtar mitt samtycke kan Båstads kommun komma att behandla personuppgifterna med stöd av annan rättslig grund. Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som är nödvändigt för ändamålet. De kan också komma att behandlas under längre period för att arkiveras eller ingå i statistik. Personuppgifterna kommer inte att överföras till annan mottagare eller behandlas i tredje land. I det fall du önskar tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter har du rätt att kontakta ansvarig nämnd och dess dataskyddsombud på dataskyddsombud@bastad.se alternativt mejla samhallsbyggnad@bastad.se 
Du har också rätt att invända mot kommunens hantering av dina personuppgifter samt klaga till tillsynsmyndigheten. 
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