
 ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT 
HÄMTNINGSINTERVALL 
§ 5.1.2 och 5.1.3 Renhållningsordning 
Tingsryd kommun 
 

 
 
 
Ansökan inlämnad av 
Abonnentens namn Personnummer 

Abonnentens adress Fastighetsbeteckning 

Postnummer Postort Fastighetens adress (om annan än abonnentens) 

Telefon bostad Telefon jobb/mobil Postnummer Postort 

Land E-postadress 

 
Ansökan avser 

Permanentbostad   Fritidsbostad   
Antal personer i hushållet 

Fyraveckorshämtning   Kvartalshämtning   

 
Hantering av komposterbart avfall (utöver trädgårdsavfall) 

För att förlängt hämtningsintervall (4-veckors eller kvartalshämtning) ska beviljas måste kompostering 
av köksavfall ske. 
Typ av behållare för kompostering. Beskriv nedan och/eller bifoga faktablad, skiss el. dyl. 

Hur utestänger behållaren skadedjur, t ex möss och råttor?  

 
Redovisa hur nedanstående hushållsavfall kommer att tas om hand på fastigheten 
Avfall med producentansvar (tidningar, pappers-, metall-, plast- och glasförpackningar) 

El- och elektronikskrot 

Batterier 

Grovavfall (t ex gamla möbler, trädgårdsredskap) 

Ej brännbart restavfall (t ex trasigt porslin, gips, glas) 

Farligt avfall 

 
 
Glöm ej skriva under och noggrant läsa igenom gällande regler och informationen på nästa 
sida. 

Skickas till: 
Tingsryds Kommun 
Renhållningsavdelningen 
Box 88 
362 22 Tingsryd 



Gällande regler 
Bestämmelser om förlängt hämtningsintervall för sophämtning finns i renhållningsordning för Tingsryd 
kommun § 5.1 punkt 2 (fyraveckorshämtning) och 3 (kvartalshämtning), antagen av 
Kommunfullmäktige § 118/2010. 
 
Beviljade ändringar i hämtningsintervall enligt ovanstående paragraf är alltid kopplat till sökanden och 
upphör att gälla vid ändrade förhållanden. 
 
Följande gäller för att förlängt hämtningsintervall (fyraveckors- eller kvartalshämtning) ska kunna 
beviljas. Observera att samtliga förutsättningar nedan ska vara uppfyllda. 
 
 Sortering av avfall skall ske på ett sådant sätt att producentansvar och aktuell lagstiftning rörande 

avfallshantering ej åsidosätts 
 Kompostering av uppkommet komposterbart avfall sker i enlighet med renhållningsordningens 

bestämmelser 
 Återvinningsbart och farligt avfall lämnas till återvinningscentral eller återvinningsstation 
 Att resterande sopmängd ej är större än att den vid varje hämtningstillfälle ryms i behållaren 
 Hanteringen skall ske på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön samt ske på 

ett visuellt tillfredsställande sätt. 
 
Information 
Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger 
att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att 
begära utdrag och/eller rättelse. 
 
För byte av abonnemangstyp tas en avgift ut som debiteras i samband med fakturering av 
konsumtionsavgiften. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. 
 
Har du några frågor, ring renhållningens expedition 0477/442 51 eller 442 59 eller gå in på Tingsryds 
kommuns hemsida www.tingsryd.se och klicka vidare till Renhållning. Där hittar du även hela 
renhållningsordningen. Vill du ha den hemskickad kan du ringa ovanstående telefonnummer. 
 
OBS! Alla uppgifterna måste fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas. 
 
Ansökan skickas till: 
Tingsryds kommun, Renhållningen, Box 88, 362 22 Tingsryd 
 
Underskrift 
Datum och ort Namnteckning 

 Namnförtydligande 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut 
Anläggningsnummer Fastighetsbeteckning 

Beviljas:            Beviljas inte  
Orsak (om ansökan ej beviljas)/Övriga upplysningar 

Namnteckning  

Namnförtydligande  

Hämtdagar under året 

 
 
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Plogvägen 1 0477 441 00 (vx) 0477 104 83 samhallsbyggnad@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd 0477-442 51 (exp)  www.tingsryd.se 
 


	Abonnentens namn: 
	Personnummer: 
	Abonnentens adress: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Fastighetens adress om annan än abonnentens: 
	Telefon bostad: 
	Telefon jobbmobil: 
	Postnummer_2: 
	Postort_2: 
	Land: 
	Epostadress: 
	Antal personer i hushållet: 
	Typ av behållare för kompostering Beskriv nedan ocheller bifoga faktablad skiss el dyl: 
	Hur utestänger behållaren skadedjur t ex möss och råttor: 
	Avfall med producentansvar tidningar pappers metall plast och glasförpackningar: 
	El och elektronikskrot: 
	Batterier: 
	Grovavfall t ex gamla möbler trädgårdsredskap: 
	Ej brännbart restavfall t ex trasigt porslin gips glas: 
	Farligt avfall: 
	Datum och ortRow1: 
	Namnförtydligande: 
	Ansökan avser: Off
	Ansökan avser1: Off
	Skriv ut: 


