Dispens från hämtning av hushållsavfall – Munkedal/Sotenäs kommun
Information
45 § Dispens från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för bortforsling och slutligt
omhändertagande kan, efter ansökan till miljönämnden, medges om fastighetsinnehavaren själv kan
omhänderta allt sitt matavfall och restavfall på den egna fastigheten på ett från hälsoskydds- och
miljösynpunkt godtagbart sätt. Fastighetsinnehavaren har fortsatt tillgång till kommunens
återvinningscentral för att lämna sitt grovavfall, farligt avfall mm.
Fastighetens betalningsskyldighet för renhållningstaxans grundavgift kvarstår. Dispens från hämtning
av hushållsavfall beviljas som längst 5 år i taget.
Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. 2019 är
timavgiften 1010 kr/timme. Läs mer på kommunernas hemsidor om miljönämndens avgifter.
De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter av
allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Fastighet
Sökande

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postadress

Postort

Adress (om annan än fastighetsadress)

Postnummer

Telefon

E-postadress

Anmälan gäller
Markera de avfallsslag som anmälan gäller
Hushållssopor
Slam
Latrin
Sluten tank

Person-/Organisationsnummer

Postort

Tid för dispens

Övriga upplysningar

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.
Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet
med särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter
till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev:
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657
61 00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se.

