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Ansökan om uppehåll eller befrielse från
hämtning av hushållsavfall
enligt 5 kap 3-5 §§ renhållningsordningen

Rev. jan 2019

Sökande (fastighetsägare)
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer/postadress

Telefon/mobiltelefon

E-post

Hämtningsställe:
Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Hushållet är:
□ Permanentbostad

□ Fritidsbostad

□ Verksamhet/Flerfamiljshus

Uppehåll i hämtning – minst sex månader/ett år och max tre år
Uppehåll kan beviljas för minst sex månader för permanentboende och minst ett år för
fritidsboende. Skäl för uppehåll kan vara renovering, försäljning eller att huset är obebott.
□ Uppehåll i hämtning av matavfall och
□ Ansökan gäller även uppehåll i hämtning av
restavfall.*
slam (minst ett år).
Från och med, datum
Till och med, datum
Befrielse från hämtning – minst tre år och max 5 år
Befrielse kan beviljas under förutsättning att fastigheten inte är i beboeligt skick. Befrielse kan ges
för en sammanhängande period av minst tre år (gäller både permanent- och fritidsboende).
□ Befrielse från hämtning av matavfall och
□ Ansökan gäller även befrielse från hämtning
restavfall.*
av slam.
Från och med, datum
Till och med, datum
Skäl för undantag från renhållningsordningen

Matlagning kommer att ske ca ___ gånger/år och övernattning ca ___ nätter/år.
Underskrift
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

* Matavfall är komposterbart avfall. Restavfall är avfall som blir kvar när övrigt avfall har källsorterats.

Ansökan skickas till: Ängelholms kommun, Miljö och bygg, 262 80 Ängelholm

Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: miljo@engelholm.se
www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

2/2

Handläggningsavgift
Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige är avgiften för handläggning 1 x timtaxa. Timtaxan
för 2019 är 984 kronor.
NSR tar ut en avgift enligt gällande avfallstaxa för hemtagning och återutsättning av kärl.
Viktig information
Ansökan ska vara kommunen tillhanda minst två veckor före önskat startdatum.
Retroaktiv dispens beviljas inte.
Vid beviljad dispens debiteras alltid en årlig grundavgift.
NSR tar ut en avgift enligt gällande avfallstaxa för hemtagning och återutsättning av kärl.
Medgivna undantag är personliga och upphör att gälla om ägarförhållanden ändras eller om
förutsättningarna för undantag ändras. Undantag kan upphävas med omedelbar verkan om
föreskrifterna inte följs eller om olägenhet uppstår på grund av avfallshanteringen på berörd
fastighet.
Behandling av personuppgifter
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på
www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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