
Ansökan om ändrat hämtningsintervall för hushållsavfall 

Beräknad handläggningstid för ändring av abonnemang/kärlstorlek kan ta upp till en månad. Blanketten skickas till: Ljungby 
kommun, Tekniska förvaltningen, Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby

Fastighetsägarens uppgifter 
Namn Personnummer (10 siffror) 

Adress Telefon bostad, mobilnummer 

Postnummer Postort E-postadress

Om fastigheten 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Anläggningsnummer (se faktura) Kundnummer (se faktura) 

Jag vill ändra till: 
Hämtningsintervall permanentboende: 

☐ 190 I kärl var 14:e dag, pris 2 382 kr/år
☐ 370 I kärl var 14:e dag, pris 3 745 kr/år
☐ 660 I kärl var 14:e dag, pris 6 042 kr/år

☐190 I kärl var 4:e vecka*, pris 1 548 kr/år
☐370 l kärl var 4:e vecka*, pris 2 465 kr/år
☐660 I kärl var 4:e vecka, pris 4 122 kr/år

Hämtningsintervall fritidshus: 

☐190 I kärl var 14:e dag april-sept (13 ggr) pris l 576 kr/år
☐370 l kärl var 14:e dag april- sept (13 ggr) pris 2 685 kr/år
☐660 I kärl var 14:e dag april- sept (13 ggr) pris 4 101 kr/år

☐ 190 l kärl var 14:e dag juni-aug (7 ggr) pris 1 097 kr/år
☐370 l kärl var 14:e dag juni-aug (7 ggr) pris 1 725 kr/år
☐ 660 I kärl var 14:e dag juni-aug (7 ggr) pris 3 156 kr/år

Vid ändring av kärlstorlek debiteras en ändringsavgift på 279 kr. 

*Villkor för utsträckt hämtningsintervall var 4:e vecka
Enligt §27 Ljungby kommuns renhållningsordning:
Hämtningsintervall var 4:e vecka kan, efter ansökan till VA- och renhållningsavdelningen, medges för en- eller
tvåfamiljsfastigheter om avfallsmängden är ringa och/eller köksavfallet komposteras samt under förutsättning att olägenheter
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan komma att återkallas om kommunen konstaterar att matavfall trots
uppgifterna om kompostering lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller kommer fram till att
matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.

Underskrift 
Namnteckning Namnförtydligande 

Ort Datum 

Information om personuppgiftsbehandling 

För all kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vå1t verksamhetssystem. Du 
har enligt dataskyddsförordningen rätt all ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära 
rättelse av dessa. För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 

Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden 


	Namn: 
	Personnummer 10 siffror: 
	Adress: 
	Telefon bostad mobilnummer: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Epostadress: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsadress: 
	Anläggningsnummer se faktura: 
	Kundnummer se faktura: 
	190 I kärl var 14e dag pris 2 382 krår: Off
	370 I kärl var 14e dag pris 3 745 krår: Off
	660 I kärl var 14e dag pris 6 042 krår: Off
	190 I kärl var 4e vecka pris 1 548 krår: Off
	370 l kärl var 4e vecka pris 2 465 krår: Off
	660 I kärl var 4e vecka pris 4 122 krår: Off
	190 I kärl var 14e dag aprilsept 13 ggr pris l 576 krår: Off
	370 l kärl var 14e dag aprilsept 13 ggr pris 2 685 krår: Off
	660 I kärl var 14e dag aprilsept 13 ggr pris 4 101 krår: Off
	190 l kärl var 14e dag juniaug 7 ggr pris 1 097 krår: Off
	370 l kärl var 14e dag juniaug 7 ggr pris 1 725 krår: Off
	660 I kärl var 14e dag juniaug 7 ggr pris 3 156 krår: Off
	Vid ändring av kärlstorlek debiteras en ändringsavgift på 279 kr: 
	Namnteckning: 
	Namnförtydligande: 
	Ort: 
	Datum: 


