SYDÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND

BEFRIELSE FRÅN SEPARAT INSAMLING AV BIOAVFALL

Östermark kommun, PB 25 (Rasintie 1 A), 64701 ÖSTERMARK
✆040 641 8125, e-post: jatelautakunta@teuva.fi
Dnro:
Anlänt:
___________________________________________________________________________________________________________

BEFRIELSE AV BODSTADSAKTIEBOLAG FRÅN SEPARAT INSAMLING AV BIOAVFALL (Kompostering av
bioavfall)
Sökandens uppgifter
Bostadsaktiebolagets namn

Fastighetsbeteckning eller permanent
byggnadsbeteckning

Gatuadress

Postnummer och postanstalt

Byggnadstyp
radhus flervåningshus
parhus
annat, vad _____________________________
_________________________________________

Antal bostadslägenheter
_________________________
Antal boende
_________________________

Fastigheten ligger
på glesbebyggt område
i tätort

Avfallstransportbolagets namn
Suupohjan Kuljetus Oy
Retex Ab/Oy
Närpes Renhållning Ab
Annat, vilket?_____________________________

Kontaktpersonens eller företagets namn

Telefonnummer

Postadress

Postnummer och postanstalt

E-postadress

Tilläggsuppgifter ____________________________
__________________________________________

Kompostering av bioavfall
Bioavfallet komposteras
Kompostbehållaren är

sluten och värmeisolerad. Märke och modell _____________________
sluten, utan isolering. Märke och modell _________________________
av annan typ, vilken? _________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kompostbehållarens volym ______________ l
Kompostbehållaren används
året runt
på sommaren (1.5–30.9)
endast under tiden
Bioavfallet komposteras
i fastighetens egen kompostbehållare
i en gemensam kompostbehållare
Person som ansvarar för den gemensamma kompostbehållaren, namn och adress
__________________________________________

Eftersom bioavfallet komposteras ansöks också om en längre tömningsintervall för brännbart avfall (fylls
i endast om man ansöker om en längre tömningsintervall)
Uppgifter om sopkärlet för brännbart avfall
Sopkärlet används endast av fastigheten
Sopkärlet är i gemensam användning, med vem (namn och adress)?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Förlängning av tömningsintervall
Tömningsintervall som ansöks:
______ veckor på sommaren 1.5–30.9 _______ veckor på vintern 1.10–30.4
Motiveringar för förlängningen av tömningsintervallen:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Sökandens underskrift
__________
Datum

__________________________
Sökandens underskrift

Grunder för behandling av ansökan:
Enligt de allmänna avfallshanteringsföreskrifterna § 25 ska sopkärlen för brännbart avfall och bioavfall
tömmas enligt följande:
Avfallsslag

Brännbart avfall
Brännbart avfall, hushåll med 1–2
personer
Bioavfall

Längsta tömningsintervall på
sommaren
(1.5–30.9) veckor
1–2
1–4

Längsta tömningsintervall på
vintern
(1.10–30.4) veckor
1–4
1–4

1–2

1–4

Om bioavfallet samlas in separat eller komposteras på fastigheten i en sluten och värmeisolerad
kompostbehållare kan tömningsintervallen för brännbart avfall vara 8 veckor. Om kompostbehållaren är
sluten och oisolerad kan förlängd tömningsintervall beviljas endast för tiden 1.5–30.9. Med en oisolerad
kompostbehållare kan man få befrielse från separat insamling av bioavfall för tiden 1.5–30.9. För tiden
1.10–30.4 ska avfallsinnehavaren ansluta sig till separat insamling av bioavfall. Befrielse från den separata
insamlingen av bioavfall p.g.a. kompostering samt förlängd tömningsintervall ska ansökas hos
avfallshanteringsmyndigheten.
Ansökan inlämnas till Sydösterbottens avfallsnämnd:
Sydösterbottens avfallsnämnd, PB 25 64701 ÖSTERMARK eller jatelautakunta@teuva.fi

