DISPENS/UPPEHÅLL I HÄMTNING ENLIGT
69 § RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFT

Sökande
Namn

Personnummer

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer och Ort

Abonnentnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Besöksadress / Vägbeskrivning

Permanentbostad

Fritidshus

Uppehållsperiod (Uppehåll beviljas ej för kortare period än 12 månader)
Fastigheten kommer inte att nyttjas under perioden
Fr o m

Tom

Övriga upplysningar
Enligt 2 kap. 1 § miljöbalken ligger bevisbördan för rätt till dispens på fastighetsägaren. Redogör kortfattat för skälen till att
fastigheten inte kommer att nyttjas
Efter beslut från Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd om uppehåll i hämtning ombeds ni skicka in kopia på beslutet
till Vatten och Miljöresurs kundservice för handläggning.
Hämtningsavgiften kvarstår till dess att anmälan inkommit till kundservice.

Avgifter
Vid ansökan om uppehåll i sophämtning tas en handläggningsavgift per ansökan ut från myndighetsnämnden. Även om
uppehåll beviljas skall varje hushåll och verksamhet betala en grundavgift.

Underskrift

Datum

Information
§ 69 Härjedalen kommuns renhållningsföreskrift lyder:
Uppehåll från hämtning av kärlavfall i permanent- eller fritidsbostäder kan medges under förutsättning att:







Fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år.
Beboelig fastighet nyttjas ej, t ex i avvaktan på försäljning.
Uppehåll gäller max två år och skriftlig ansökan ska ha inkommit senast fyra veckor före avsedd uppehållsperiod.
Grundavgift enligt fastställd taxa tas ut.
Ansökan lämnas till Berg och Härjedalens Miljö och byggnämnd
Vid uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av hushållsavfall automatiskt om inte en skriftlig ansökan om
förlängning görs senast fyra veckor före utgången av uppehållsperioden.

VÄND!

Postadress:

Telefon:

Hemsida:

Bankgiro:

Medborgarhuset
842 80 SVEG

0680-161 00 vx
E-post: miljo.bygg@herjedalen.se

www.herjedalen.se

251-5294

Information
Ansökan om uppehåll i sophämtning
Uppehåll i hämtning kan efter skriftlig ansökan medges fastighetsinnehavare om
fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst tolv
månader. Uppehåll beviljas som längst under 24 månader. Ansökan skall lämnas
till Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd.
En handläggningsavgift tas ut per ansökan och även grundavgiften debiteras, se
gällande taxa.
Även om dispens/uppehåll i hämtning beviljats anses hushållet ingå i
renhållningskollektivet.
Varje hushåll och verksamheter betalar en grundavgift.
Grundavgiftens ska täcka kostnader för:
• återvinningscentral,
• behandling av grovavfall
• hantering av farligt avfall samt
• kostnader för miljöarbete, planering, utveckling, information, administration,
kundtjänst och fakturering.

• Mer information om avfallstaxan och övrig information finns på Vatten och Miljöresurs
webbplats: www.vattenmiljoresurs.se

