Dispens från hämtning av hushållsavfall

Sökande/person
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Kommunikation och beslut via e-post

☐ Ja ☐ Nej
Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av bostad

☐ Permanenthus

☐ Fritidshus

Dispens från hämtning av hushållsavfall
För att få dispens från sophämtning ska användningen av huset och mängden avfall vara
betydligt mindre än vid normal användning av en fastighet. Särskilda skäl måste tas upp i
ansökan. Att en fastighet endast är fritidsbebodd är inte ett skäl till dispens. Hur allt avfall ska
tas omhand måste anges i ansökan tillsammans med beskrivningen hur fastigheten används.
En grundavgift tas alltid ut för kommunens avfallshantering.
Beskriv fastighetens användning, antal dagar per år fastigheten besöks, antal personer som använder fastigheten och så vidare

Redogör för särskilda skäl för befrielse

Beskriv hur allt hushållsavfall som uppkommer skall tas omhand

Komposterbart:
Förpackningar:
Farligt avfall:
Övrigt avfall*:
* I övrigt avfall ingår exempelvis; blomkrukor i plast, blöjor, kattsand, keramik, kläder, dammsugarpåsar, leksaker i
plast, läder, nappar, nylonstrumpor, porslin, textilier, trasor, stearinljus, papptallrikar, vinkorkar o.s.v.
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Information
Dispensen är personlig och upphör om fastigheten byter ägare. Dispensen gäller under fem
år.
Mer information finns på vår hemsida uddevalla.se. Vid frågor kontakta oss på
telefon: 0522 – 69 60 00.
Avgift
Avgift tas ut för handläggning av dispensansökan. Mer om avgifter kan du läsa på vår
hemsida uddevalla.se. Ofullständig ansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut
även vid avslag.
Vid byte av taxa tar Uddevalla Energi ut en administrativ avgift, läs mer på Uddevalla
Energis egen hemsida: uddevallaenergi.se
Personuppgifter
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på
uddevalla.se/personuppgifter.
Ansökan om dispens enligt
15 kap 18 § miljöbalken samt enligt Uddevallas renhållningsordning 2018, 24-29 §§

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 sökande).

Blanketten skickas till
e-post: samhallsbyggnad@uddevalla.se
Adress: Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten uppdaterad 2019-01-04

