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Ansökan om befrielse från hämtning av
hushållsavfall

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

☐ Permanentbostad

☐ Fritidsbostad

Antal besöksdagar/år: ____________

Antal övernattningar/år: ____________

Motivering
Motivering till befrielse från hämtning av hushållsavfall

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Eget omhändertagande av avfall
Sker kompostering av matavfall?
☐ Ja
☐ Nej

☐ Ej relevant:

Om ja, vilken typ av kompost används?
Är komposten anmäld till kommunens miljöenhet?
☐ Ja
☐ Nej
Var lämnas avfall med producentansvar (tidningar, förpackningar)?

Hur tas övrigt hushållsavfall om hand?

Information
Renhållningsordning för Kumla kommun
§ 7 Förutsättningar för undantag från renhållningsordningens bestämmelser
Vid prövning av undantag från renhållningsordningens bestämmelser ska hänsyn tas
- dels till avfallshanteringens miljöeffekter,
- dels till den enskildes intressen och möjligheter att behandla avfallet på ett från miljö- och hälsosynpunkt
godtagbart sätt,
- dels till kommunens intressen vad avser organisation, ekonomi o s v.
Enskild fastighetsinnehavares möjligheter till undantag:
5. Undantag från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling från bostad och slutligt
omhändertagande kan, efter särskild prövning medges om fastighetsinnehavare på ett från hälso- och
miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt själv kan hantera sitt hushållsavfall.
Frågor om undantag från renhållningsordningens bestämmelser samt frågor om bortforsling av hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall utöver vad som framgår av renhållningsordningen prövas av kommunens nämnd för
miljöfrågor. Meddelade tillstånd är personliga och gäller inte längre om förutsättningarna ändras. Uppstår
nedskräpning eller olägenhet kan kommunens nämnd för miljöfrågor upphäva meddelade tillstånd.
Det är inte tillåtet att på egen hand transportera hushållsavfall med matrester (biologiskt) till återvinningscentralen
med hänsyn till ohyra.
Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtningsavgiften men inte från grundavgift.

Underskrift
Datum

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Sökandens underskrift

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Namnförtydligande

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av myndighetsnämnden i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter,
019-58 80 00 eller servicecenter@kumla.se. Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att
mejla dataskyddsombud@kumla.se eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera
att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att
samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Nämnden kommer behandla
personuppgifterna du lämnar i syfte att fullgöra kommunens skyldigheter som miljö- och hälsoskyddsnämnd inom områdena:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljöfarlig verksamhet
Förorenad mark
Lantbruk
Animaliska biprodukter
Små avlopp
Värmepump
Kemikalier
Renhållning
Områdesskydd
Hälsoskydd

Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.E i dataskyddsförordningen, som ett led i
myndighetsnämndens myndighetsutövning, och kapitel 26 § 3 miljöbalken (1998:808). Personuppgifter som rör hälsa kommer
behandlas med stöd av artikel 9.2G i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att nämnden i egenskap av
tillsynsmyndighet ska kunna pröva ärende om hälsoskydd i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. De kategorier av
personuppgifter vi samlar in är: Namn, företagsnamn, personnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress,
telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, bilder och IP-adress. Dina personuppgifter kommer sparas för evigt och
arkiveras efter att ärendet avslutats i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina
personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa
förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka
personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag.
För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna
personuppgifter. Personuppgifterna kan komma att föras över till Länsstyrelsen i Örebro län, Kammarkollegiet,
inskrivningsmyndigheten, polismyndigheten, berörda grannar och sakägare samt följande enheter inom Kumla kommun: Vaverken och va-ledningar, bygglovsenheten, plan- och geodataenheten och ekonomiavdelningen.
Nämnden anlitar två personuppgiftsbiträden, EDP Consult AB och Origo Group Sverige AB, som har tillgång till dina
personuppgifter. Biträdena får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt. Om du anser att
nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens
behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

