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Ifylld blankett skickas till 

Miljöenheten 

Box 52 

387 21 Borgholm 

 
 

Tel: 0485 - 880 00 

Telefon/Besökstid vardagar 8.00–16.00 
 

Ansökan om uppehåll i hämtning 
 av hushållsavfall  

Enligt lokala avfallsföreskrifter 37 § 
  
  
 

 

 Ansökan avser uppehåll i hämtning av  Hushållssopor   
      

        Hushållssopor och slam   
      

 Hushållssopor och latrin  

        
Fastighet  

Fastighetsbeteckning  

      

 
Fastighetens adress 

      

Postnr / Postort 

      

 
Sökande 

Namn / Företag  

      

Personnummer / Organisationsnummer 

      

Kontaktperson 

      

Telefon 

      

Adress 

      

Mobiltelefon 

      

Postnr / Postort 

      

E-post 

      

 

Fastighetsinformation 

Typ av fastighet: 
 

 Permanentbostad                           

 

 Fritidsbostad                           

 
 

För att medge undantag för permanentbostad måste uppehåll omfatta en sammanhängande period om minst 6 
månader för hushållsopor och latrin, samt 12 månader för slam. 
 

För att medge undantag för fritidsbostad måste uppehåll i hämtning av hushållssopor, latrin och slam omfatta 
hela hämtningsperioden. 

Ange nuvarande avloppslösning 
 

  Kommunalt VA                        Slamtömning                            Latrinhämtning 
 

  Annan avloppslösning:       

 
Motiv för undantag 

Ange skäl till ansökan  

      

 

Uppehåll söks under perioden 
 

Från: ______________ (ange månad och år)   

       

 

 
 

Till: ______________ (ange månad och år) 
 

Ange i vilken omfattning fastigheten kommer att användas under ovan angivna period: 
 

 Endast tillfälliga besök för underhåll av bostadshus eller trädgård, t ex gräsklippning.                                             Nej       Ja 
 

 Besök med övernattning och matlagning några gånger per år.                                                                                 Nej       Ja  
 

 Fastigheten är i nuvarande skick obeboelig (ingen el/vatten, stora brister i konstruktion), i nuläget utan åtgärd.     Nej       Ja 
 

 Fastigheten kommer genomgå omfattande renovering.                                                                                             Nej       Ja 
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        Avgift 

Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av 
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura. Vid förlängning av befintligt 
undantag debiteras halv avgift. 

 
Viktig information 

Beviljade undantag är personliga och gäller endast fastighetsinnehavaren. Om fastigheten disponeras av en 
hyresgäst är det hyresgästen som ansöker om undantag.  Beviljade undantag kan upphävas med omedelbar 
verkan om beslutet inte följs, vid ändrade förhållanden och om olägenhet för människors hälsa eller miljön 
uppkommer. 
 
Kommunen är enligt lag skyldig att hämta hushållsavfall från fastigheten där avfallet uppkommit och 
fastighetsägaren är skyldig att lämna avfallet till kommunen. Att elda eller gräva ner avfall, eller att själv 
transportera hushållssopor till exempel från sin fritidsbostad till sitt permanentboende, är inte tillåtet.  
 
En förutsättning för att få uppehåll i hämtning är att fastigheten är obebodd och inte används överhuvudtaget, 
till exempel vid renovering, tillfälligt boende på annan ort, långvarig sjukdom eller för dödsbon i väntan på 
försäljning. Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras är inte skäl för 
undantag. Även om man sorterar sitt avfall blir det alltid något kvar som ska läggas i sopkärlet, till exempel 
kuvert, tobaksrester, blöjor, gamla disk- och tandborstar, städsopor, dammsugarpåsar, hushållspapper och 
kladdiga förpackningar.  
 
Vid beviljat uppehåll blir fastighetsinnehavaren befriad från kostnaden att få avfallet hämtat vid fastigheten, 
men grundavgiften kvarstår. Grundavgiften finansierar kommunens alla fasta kostnader för till exempel 
återvinningscentraler, administration, planering och information.  
 
Information om behandling av personuppgifter 
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller 
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och 
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem 
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få 
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av 
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm. 
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida 

 
          Underskrift 

Namn  
 

       

Datum 
 

      

Sökandes underskrift 

 


