Ansökan
Miljö- och byggnadsnämnden

Om dispens från utsortering av byggoch rivningsavfall

Sökande
Namn

Person-/ organisationsnummer

Gatuadress

Ev. box nummer

Postnummer

Ort

Telefon

E-post

Beskrivning av det planerade arbetet
Fastighetsbeteckning där bygg- och rivningsarbetet planeras

Beskriv åtgärd som ska göras på fastigheten
Rivningsarbete
Nybyggnation

Tidsperiod

Från och med

Till och med

............................................................

............................................................

Beskrivning av avfallet
Beskriv huvudskäl till varför du söker dispens (något av dessa måste gälla för att medge undantag
1. Det är omöjligt att sortera ut viss del av avfallet
2. Fördelarna med utsortering överväger inte nackdelarna

Motivera varför ditt avfall faller in under kategorin 1 eller 2 som du valt ovan

Var god vänd!

1(2)

2(2)
Ange vilken avfallsfraktion dispensansökan gäller

Trä
Mineral (t.ex betong, tegel, klinker, keramik och sten)
Glas
Plast
Gips
Beskriv varför avfallet inte går att sortera (endast något av dessa är skäl för att få dispens)

Avfallsslaget har sådan konstruktion eller är sammanfogat på ett sätt som gör att det är tekniskt
ogenomförbart att separera och sortera dem på plats
Avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det
sorterade avfallet
Beskriv hur det avfall som du söker dispens för kommer att tas omhand

Upplysningar
En avgift tas ut för handläggning av dispensen enligt gällande taxa. Avgiften faktureras.
Ansökan om dispens ska göras minst två veckor innan du tänkt påbörja arbetet med byggnation/rivning.

Upplysningar enligt Dataskyddsförordningen:
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om fastighetsägande och
kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns
i allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen. Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem.
Verksamhetssystemen uppdateras kontinuerligt med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att
kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi ibland inhämta personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan exempelvis
vara landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett personbiträdesavtal. Vi kan
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina
personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till registrator@gagnef.se . Du har också
rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga
hos Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb www.gagnef.se/personuppgifter

Godkännande
Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att
uppgifter som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift
kommer att tas ut för handläggning (fylls i av dig som är sökande).

Ansökan sänds till:
Gagnefs kommun
Miljö- och byggförvaltningen

Kontakta gärna förvaltningen för mer information,

785 80 Gagnef

miljo.byggnads@gagnef.se eller 0241-151 00 (växel)

