Södra Smålands avfall & miljö, SSAM
Box 3060
350 33 Växjö
0470-59 95 00
info@ssam.se

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall
på fyrfackskärl 1
Med den här blanketten kan du ansöka om utsträckt hämtningsintervall på fyrfackskärl 1, vilket innebär
att ditt fyrfackskäl 1 töms var fjärde vecka istället för varannan vecka. Vi gör en bedömning på varje
enskilt ärende och godkänner ansökan om ett av våra kriterier nedan uppfylls. Observera att du inte
kan ansöka om ett utsträckt hämtningsintevall om du delar ett fyrfacksabonnemang med en granne.
•
•

Du har fått godkänd anmälan om hemkompost av din kommun som du bifogar med den här blanketten.
Du har väldigt lite matavfall och riskerar inte att orsaka olägenhet för människors hälsa med utsträckt
hämtningsintervall.

Om du har några frågor om blanketten eller våra tjänster, vänligen kontakta oss på 0470-59 95 00 eller
info@ssam.se. Skicka den ifyllda blanketten till: SSAM, Box 3060, 350 33 Växjö.

Kunduppgifter

Namn (fastighetsägare och sökande)

Telefon (fast dagtid och mobil)

Kundnummer

Personnummer

Gatuadress
Postnummer

Ort

E-postadress
Typ av fastighet
 Helårsbostad

Antal boende på fastigheten
 Fritidsbostad

Orsak till utsträckt hämtningsintervall
1. Min hemkommun har godkänt min hemkompost (Jag bifogar godkännandet här).
2. Jag har väldigt lite matavfall i fyrfackskärl 1 och kommer inte orsaka olägenhet i form av t.ex. lukt eller
skadedjur.

Om du kryssat i nr.2. (Jag har väldigt lite matavfall i fyrfackskärl 1 och orsakar inte olägenhet för
Fyll i rutan nedan.

människors hälsa eller miljö i form av t.ex. lukt eller skadedjur.)

Vid tömning var fjärde vecka, hur ska du hantera organiska avfallet/matavfallet för att minska risken för att
det blir en olägenhet i form av lukt eller skadedjur/flugor?
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Södra Smålands avfall & miljö, SSAM
Box 3060
350 33 Växjö
0470-59 95 00
info@ssam.se

Övriga upplysningar

Underskrift sökande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna. Ifyllda uppgifter kommer att registreras i vårt datasystem för
att effektivt kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. SSAM hanterar alla personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Fylls i av SSAM
DELEGATIONSBESLUT

Datum
Dnr

Ansökan beviljas. Ansökan avslås.

Undantaget gäller fr o m

SSAM

Beslutet delges den sökande.

Beslutet kan upphävas om hanteringen av avfall leder till olägenhet eller om matavfall läggs bland restavfallet. Beslutet är
personligt och knutet till fastigheten och upphör att gälla om ni flyttar. Beslutet gäller fram till att något annat avfallssystem tas i
bruk på fastigheten.
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