Søknad om henting av husholdningsavfall
Du må legge inn informasjon om avfallstyper og mengder som skal samles inn per år, hvordan
avfallet skal samles inn og hvor det skal leveres. Skjema sendes til: post@rig.no
Detaljer om avfallstype og innsamling
Hvilken kommune søker du for? Flere valg er mulig.
__ Skien
__ Porsgrunn
__ Bamble
__ Siljan
Avfallstyper og mengde avfall per år
Angi hvilke typer avfall selskapet søker om å samle inn ved å angi antatt mengde (tonn per år).
Det kan søkes samtykke til innsamling av småelektronikk med unntak av enheter med lagringsmuligheter, som for eksempel
mobiltelefoner og datamaskiner. Grunnen til dette er at sensitiv informasjon ikke skal havne på avveie. Den samme
kategoriseringen av avfallstyper skal benyttes i årlig rapportering til RiG.

Avfallstype
Batterier
EE-avfall uten lagringsmuligheter
Glass- og metallemballasje
Hageavfall
Matavfall
Metaller
Papir, papp og kartong
Plast
Tekstiler
Trevirke - behandlet, ikke impregnert
Trevirke - impregnert
Trevirke - paller med rent trevirke
Utsortert, brennbart avfall
Annet
Total mengde avfall

Hvordan skal avfallet samles inn?
__ Hentes på døra
__ Utplassert container
__ Utplassert sekk
__ Annet

Tonn/år

Hvem søker

Søkers navn og
organisasjonsnummer:__________________________________________________________
Søknadens kontaktperson:_______________________________________________________
Kontaktinformasjon tlf:________________ E-post:____________________________________
Skal dere benytte underleverandør(er)?
Fylles ut dersom det benyttes andre virksomheter til innsamling og/eller transport av
husholdningsavfallet.
__ Ja
__ Nei

Egenerklæring på vegne av virksomheten som søker om samtykke til å samle inn husholdningsavfall
Ved avkrysning nedenfor bekrefter jeg at:







alle opplysninger i søknaden er oppdaterte og korrekte
innsamling av husholdningsavfall skal skje i henhold til forurensningsloven og øvrig relevant
regelverk
alt innsamlet husholdningsavfall skal transporteres til godkjent mottak uten ugrunnet opphold
søker vil oppfylle kommunens krav til rapportering av avfallstyper og mengde
eventuelt samtykke fra kommunen ikke overdras til annet rettssubjekt
søker tar ansvar for skade som virksomheten påfører kommunen eller tredjepart under utførelse
av innsamling som det er gitt samtykke til
På vegne av søker bekrefter jeg at punktene ovenfor er lest og forstått.

Dato/Signatur:_____________________________________________________________________

Legg ved attest for skatt og merverdiavgift
En skatteattest dokumenterer om du eller virksomheten skylder skatt eller merverdiavgift. Attesten
kan lastes ned fra Altinn(forutsetter rolle i virksomheten).
Eventuelt annen relevant informasjon (valgfri)
Dersom du har annen informasjon som er relevant for søknaden, kan du skrive den inn her eller som
vedlegg til søknaden:

