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Ansökan om dispens från sortering av bygg- och rivningsavfall 
 

Sökande/person 
Namn Person/organisationsnummer 

            
Adress Postadress 

            
Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer) 

            
Mobiltelefon E-post 

            

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

      
Beskriv åtgärd som ska göras på fastigheten 

  Rivningsarbete 
  

  Nybyggnation 
 
Ange under vilken tidsperiod som arbetet ska ske 

      

Beskrivning av avfallet 
Beskriv huvudskälet till varför du söker dispens (något av dessa måste gälla för att kunna medge dispens) 

  1. Det är omöjligt att sortera en viss del av avfallet    

  2. Fördelarna med utsorteringen överväger inte nackdelarna 
 
Motivera varför ditt avfall faller in under kategori 1 eller 2 som du valt ovan 

      
 
 
 
Ange vilken avfallsfraktion dispensansökan gäller 

  Trä    

  Mineral, exempelvis: betong, tegel, klinker, keramik och sten 
 

  Metall    

  Glas  
 

  Plast    

  Gips 
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Beskriv varför avfallet inte går att sortera (endast något av dessa skäl för att kunna medge dispens) 

  Avfallsslaget har en sådan konstruktion eller är sammanfogade på ett sätt som gör att 
det tekniskt är 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 du söker dispens för kommer att tas omhand 

      
 
 
 
 

Information 
Ansökan om dispens ska göras minst 2 veckor innan du tänkt påbörja arbetet med 
byggnation/rivning. Information om kraven på sortering av bygg- och rivningsavfall finns på 
vår hemsida uddevalla.se 
 

Kontakta oss gärna med frågor på telefon: 0522 – 69 60 00. 
 
Avgift  
Avgift tas ut för handläggning av dispensen. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida 
uddevalla.se. Ofullständig dispensansökan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut 
även vid avslag. I händelse av återtagen ansökan tas avgift ut för nedlagd tid. 

Personuppgifter 
Läs om hur Uddevalla kommun behandlar dina personuppgifter på 
uddevalla.se/personuppgifter. 
 

Ansökan enligt 
Avfallsförordningen 
 

Godkännande 
Godkännande sökande 

  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). 
 

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