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Ansökan om ändrad
renhållningsrutin
GRUMS KOMMUN

Skickas till:

Grums kommun
664 80 Grums

Sökande
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetstyp

Hämtningsadress för sopor

Permanentbostad

Postnummer och ort

Bostaden betjänas av antal personer:

Fritidsbostad

Ansökan som avser minskad sophämtning (kräver kompostering)
Hur ofta önskas sophämtning?
En gång per månad vintertid
En gång per månad året runt
Motivera till minskad sophämtning

Grums kommun
Postadress

Grums kommun
664 80 Grums

Hemsida

E-post

Besöksadress

Telefon

www.grums.se
Kommunhuset
Sveagatan 77 Grums

Organisationsnr

kommunstyrelse@grums.se
0555-420 00

Fax

212000-1827
Bankgiro

5674-8270

PlusGiro

Sida

2(3)

Kompostering
Ingen kompost

Kallkompost

Fabrikat/modell

Varmkompost
Volym

Beskriv vad som komposteras

Ansökan som avser delat säckställ med granne eller annan närboende
(kräver medgivande från ägare till soptunnan som ska delas med)
Grannens/närboendes namn

Fastighetsbeteckning där säckstället ska vara placerat

Adress där säckstället ska vara placerat

Postnummer och ort där säckstället ska vara placerat

Motivering till delat säckställ

Underskrift från granne eller annan närboende
Ort och datum

Namnteckning

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får
registreras för diarium, handläggning och arkivering.

Namnförtydligande

OBS! Underskrift från sökande till denna dispens sker på nästa sida.

Sida

3(3)
Underskrift från sökande till denna dispens
Ort och datum

Namnteckning

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter får
registreras för diarium, handläggning och arkivering.

Namnförtydligande

De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd och den
service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas
i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.grums.se/personuppgifter.

Kompost
Tänkt på att en anmälan ska göras till Grums kommun om du vill kompostera annat hushållsavfall än
trädgårdsavfall. Det kan exempelvis vara matavfall. Anmälan för kompostering görs genom en separat blankett.
Vid månadstömning krävs en tät behållare med lock och då får allt biologiskt nedbrytbart avfall, det vill säga
både vegetabiliskt och animaliskt avfall, komposteras. För att motverka skadedjur ska ventilationshålen
inte vara större än 0,5 centimeter i diameter. Behållaren ska vara utförd i ett material som inte bryts ner.
OBS! Impregnerat virke får inte användas i komposten. Dessa kriterier är till för att minska sopmängden
och för att förhindra olägenheter i form av lukt och ohyra.
Tänk på att det är du som är ansvarig för att ingen olägenhet såsom lukt och skadedjur uppkommer ifrån
komposteringsanläggningen.
Kallkompost
En kallkompost är en oisolerad behållare och kan vara öppen behållare eller av nät. Till en kallkompost
kan man kompostera trädgårdsavfall såsom gräsklipp, växter, löv och sönderdelade pinnar och grenar.
Den kan även vara en tät behållare med lock och där kan allt biologiskt nedbrytbart avfall (trädgårdsavfall
och köksavfall) komposteras.
Varmkompost
En varmkompost är en isolerad behållare med öppningar som utestänger skadedjur men tillåter luft att
cirkulera. I denna kan allt biologiskt nedbrytbart avfall (trädgårdsavfall och köksavfall) komposteras.
Varmkomposten har en snabbare nedbrytning av avfallet, speciellt på vintern, än en kallkompost.
Avgifter
En avgift tas ut för handläggningen av ansökan. Den baseras på en kommunal fastställd taxa.

