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ANSÖKAN
Dispens från avfallshantering - uppehåll i hämtning
Enligt Bergs kommuns renhållningsordning fastställd av
kommunfullmäktige 2002-11-19

Miljö- och byggenheten
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Sökande
Person / organisationsnummer

Lagfaren ägare

Fastighetsbeteckning, bifoga gärna karta

Adress

Telefon bostad

Telefon arbete

Postadress

Sker övernattning på fastigheten?

Finns det elström på fastigheten?

Uppgifter om fastigheten
Antal boende

Ja

Nej

Ja

Avstånd till hämtningsväg

Nej

Ev. medlemskap i samfällighetsförening, ange namn

När tas fastigheten åter i bruk genom övernattning, försäljning, uthyrning eller på
annat vis?

Ort och datum

Underskrift av samfällighetens företrädare

Skäl
Ange skäl till dispensansökan

Kompostering
Anmälan om kompostering.
Bifoga beskrivning/skiss, alternativt fabrikat på komposten.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta
Ort och datum

Underskrift

Tjänsten Ni sökt är avgiftsbelagd, se bifogat informationsblad. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och
har rätt att begära in personuppgifter. Uppgifterna kommer att användas i förvaltningens verksamhetssystem och kommunens ekonomisystem.

Delegationsbeslut

Bergs kommun © Copyright

Ansökan bifalles enligt .................§ renhållningsordningen t o m ..................... eller tills någon av uppgifterna i
ansökan ändras.
OBS! Kontakta kommunen för återtagande av avfallskärl, tel: 0687 - 161 68
Ansökan bifalles ej, motivering se miljö- och byggnadsnämndens beslut.
För miljö- och byggnadsnämnden
Underskrift

Namnförtydligande och titel

BK 356-632-03

Datum

Skriv ut blankett
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ANSÖKAN
Dispens från avfallshantering - uppehåll i hämtning
Enligt Bergs kommuns renhållningsordning fastställd av
kommunfullmäktige 2002-11-19

Miljö- och byggenheten
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Information - handläggningsavgift för avfallsdispens
Typ av dispens
Detta är endast ett utdrag ur
renhållningsordningen.
Fulltext följer på nästa sida

Avgift
godkänd
dispens

Avgift
avslagen
dispens

Timtaxa
(minst
1 880 kr)

Timtaxa
(minst
940 kr)

32 § Eget omhändertagande
Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare som själv kan
ta hand om sitt hushållsavfall på
den egna tomten.

Villkor för att få dispens

Avfallet tas om hand på den fastighet där
dispensen söks, avfallet får inte transporteras
Höga krav på att omhändertagandet sker på ett
betryggande sätt för människors hälsa och miljö
Speciella skäl krävs för att denna dispens ska bli
aktuell

35 § Uppehåll i hämtning
Uppehåll i hämtning vid
permanentbostad eller fritidsbostad
om fastigheten inte kommer att
utnyttjas under en sammanhängande period om minst 12
månader, kalenderår

Ingen övernattning får ske på fastigheten.
1 920 kr

960 kr

33 § Två eller flera fastigheter
Fastighetsägare vilken äger och för
eget bruk nyttjar två eller flera
enfamiljsfastigheter.

Fastigheten får inte heller utnyttjas på annat sätt
som kan hänföras till boende

Samma ägare som har två eller fler fastigheter
inom Bergs kommun.
100 kr

0 kr
Fastigheterna ska endast användas för eget bruk
Gäller ej fastigheter i samfälligheter eller annat
jämförbart med gemensamt ansvar för avfallshantering
Gäller ej fastigheter belägna inom C-område*

BK 356-632-03

Bergs kommun © Copyright

Observera att dispenserna är tidsbegränsade till max 3 år.
* För C-område ( utanför hämtningsområdet ) gäller följande:
Ingen ordinare hämtning utförs. Fastigheter inom C-område kan erhålla hämtning vid fastighet efter upprättande av
speciellt avtal med
kommunen av hushållsavfall förutom kylmöbler, elektriskt och elektroniskt avfall samt övrigt farligt avfall.
Dessa fraktioner skall lämnas till kommunal insamlingsplats, vid insamlingar som sker minst en gång per år eller till
annan ansvisad
insamlingsplats.
För frågor om C-områden, kontakta renhållningen 0687 - 161 00.
Skriv ut blankett
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ANSÖKAN
Dispens från avfallshantering - uppehåll i hämtning
Miljö- och byggenheten
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Enligt Bergs kommuns renhållningsordning fastställd av
kommunfullmäktige 2002-11-19

Renhållningsordningen 32, 33 och 35 §
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på den egna
fastigheten på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljö, kan efter ansökan till MB - nämnden om
det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna del av avfall till kommunen för transport, bortskaffning
och återvinning.
Vad som sägs i 32 § första stycket gäller inte kylmöbler, elektriskt- och elektroniskt avfall samt övrigt farligt avfall.
Dessa fraktioner skall lämnas till kommunal insamlingsplats, vid insamlingar som sker minst en gång per år eller till
annan anvisad insamlingsplats.
33 § Fastighetsägare vilken äger och för eget bruk nyttjar två eller flera enfamiljsfastigheter kan ansöka om
befrielse från fast avgift för i första hand fritidsfastigheten enligt taxan. Taxans regler om befrielse omfattar ej
fastigheter ingående i samfälligheter eller annan jämförbar sammanslutning med gemensamt ansvar för
avfallshantering, om inte skriftligt medgivande från föreningsföreträdare finns.
Taxans regler om befrielse omfattar ej heller fastigheter med hämtning inom C - område.
35 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan till MB - nämnden medges fastighetsinnehavare
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om minst 12
månader, kalenderår.
Uppehåll i hämtning vid fritidsbostad kan efter ansökan till MB - nämnden medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period om minst 12
månader, kalenderår.
Uppehåll i hämtning är tidsbegränsad. De olika avgifterna redovisas i den kommunala renhållningstaxan.
Obebodd fastighet skall ej nyttjas för övernattning eller på annat sätt vilket kan hänföras till boende. Med obebodd
fastighet avses i dessa föreskrifter sådan fastighet inom vilken övernattning inte sker i byggnad, husbil, husvagn
eller liknande.
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Ansökan skall lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast en månad före den avsedda uppehållsperioden.

Skriv ut blankett

