
 
 

 

 
Ifylld blankett skickas till 
Miljöenheten 
Box 52 
387 21 Borgholm 

Telefon 0485-880 00 
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00 

Ansökan om dispens från krav på 
sortering av bygg- och rivningsavfall 

vid källan 
Enligt Avfallsförordningen (2020:614) 3 kap 10, 12 §§ 

 
 
Sökande 
Namn/Företag Personnummer/Organisationsnummer 

            
Adress 

      
Postnr/Postort 

      
Telefon/Mobiltelefon 

      
E-post 

      

 
Kontaktperson (om annan än sökande) 
Namn 

      

Telefon/Mobiltelefon 

      

E-post 

      

 
Fastighetsuppgifter för plats där rivningsavfall uppkommer 
Fastighetsbeteckning 

      

Besöksadress 

      

 
Beskrivning av åtgärd 
Beskriv åtgärdens som planeras 

      
 
 
 
 
 
 
 
Ange under vilken tidsperiod arbetet ska ske 

      

Beskriv vilka avfallsslag som kommer att uppstå, samt förväntade mängder (bifoga eventuella materialrapporter eller rivningslov) 

      
 
 

Ange vilken avfallsmottagare ni avser använda 

      

 



Motivering 
Beskriv varför dispens från krav på utsortering vid källan behövs 

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. 

Bilagor 
 Kopia på materialrapport eller rivningslov, om sådana finns
 Situationsplan eller kartskiss över fastigheten.

Viktig information 
För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och samtliga bilagor ska medfölja. 
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 
Integritetsmyndigheten (IMY). Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida på länk: https://
www.borgholm.se/gdpr/   

Underskrift 

Namn  Datum Sökandes underskrift 


	Adress: 
	Epost: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Besöksadress: 
	Beskriv åtgärdens som planeras: 
	Ange under vilken tidsperiod arbetet ska ske: 
	Beskriv vilka avfallsslag som kommer att uppstå samt förväntade mängder bifoga eventuella materialrapporter eller rivningslov: 
	Ange vilken avfallsmottagare ni avser använda: 
	Beskriv varför dispens från krav på utsortering vid källan behövs: 
	Kopia på materialrapport eller rivningslov om sådana finns  Situationsplan eller kartskiss över fastigheten: 
	Datum: 
	Personnummer eller Organisationsnummer: 
	Namn eller Företagsnamn: 
	Postnummer och Postort: 
	Telefon eller Mobiltelefon: 
	Namn kontaktperson: 
	Telefon eller Mobiltelefon till kontaktperson: 
	Epost till kontaktperson: 
	Namnförtydligande: 


