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Ifylld anmälan skickas till:

Dalslands miljö &
energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

(Plats för miljö- och energikontorets stämpel)

Ansökan om dispens från sophämtning
Läs denna information först innan du fyller i blanketten

Kommunen är enligt lag skyldig att hämta hushållsavfallet från den fastighet där avfallet
uppkommit. Fastighetsägaren är i sin tur skyldig att överlämna hushållsavfallet till
kommunen, d.v.s. man får alltså inte köra avfallet över kommungränsen. Det är heller
inte tillåtet att elda avfall, gräva ner det eller göra sig av med det på annat sätt.
Tidsbegränsad dispens från kommunal hämtning av avfall kan du få efter särskild
ansökan som prövas av miljö- och energikontoret, men miljöbalken ställer höga krav för
att få dispens från sophämtning. Ansökan kan bara beviljas om det finns särskilda skäl
och att användandet av fastigheten avviker markant från normalt användande. Om
dispens erhålles gäller den i 4 år och därefter måste en ny ansökan lämnas in.
För att ha möjlighet att få dispens krävs följande:
• Fastigheten ska vara obebodd
• Endast tillsynsbesök ca 10 dagar/år
• Mängden avfall ska vara betydligt mindre än vid normal användning av fastighet
Visa omhändertagandet av eventuellt avfall som uppstår
• Visa byggnadens skick genom att bifoga fotografier på kök och badrum/toalett
samt utvändigt skick i ansökan

Fastighetsägare
Namn:

Person-/organisationsnummer:

Adress:

Postnr och postadress:

Telefon (dagtid):

E-postadress:

Ja tack skicka information och beslut med e-post

Fastighet där dispens önskas
Fastighetsbeteckning:
Enfamiljshus

Fritidshus

Antal personer (oavsett hustyp):

Kommun:
Annat (specificera):
Antal besöksdagar/år

Till ansökan ska fotografier bifogas (Obligatoriskt)

Kök

Badrum/toalett

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

Reviderad: 2020-01-02

Utvändigt skick

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Ändrad av: PJ

Org. Nr.
222000-0877
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Omhändertagande av det avfall som uppstår vid skötsel/underhåll:
Beskriv hur det tas omhand

Följande skäl åberopas för dispens

Underskrift
Ort:

Fastighetsägarens underskrift:

Datum:

Namnförtydligande:

Information
Avgift

Avgift tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften är för närvarande 2 004 kr.
Observera att avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller avslås. Observera att kommunen har
rätt att ta ut en grundavgift för avfallshanteringen. Ett beslut om dispens gäller i fyra år. Därefter kan en
ny ansökan lämnas in för ytterligare en fyraårsperiod.

Behandling av personuppgifter
Dalslands miljö- och energiförbund, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25
maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges
dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer att hanteras i enlighet med dessa
bestämmelser.
Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt
kontaktuppgifter hittar du på www.dalsland.se.
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