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Borlänge kommun
Miljökontoret
miljokontoret@borlange.se

Dispensanmälan om befrielse eller uppehåll från hämtning av hushållsavfall
Anmälan enligt föreskrifter om avfallshantering, Borlänge kommun 2019-05-21 (39 och 43 §§)
Typ av dispensanmälan
Dispensanmälan avser befrielse av hämtning

Dispensanmälan avser uppehåll i hämtning

Att själv hantera allt avfall kan medges om det finns särskilda
skäl och fastighetsägaren kan hantera avfallet på fastigheten
på ett ur hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Uppehållet
gäller upp till tre år (43 §).

För permanentboende får fastigheten inte nyttjas under en sammanhängande tid av minst 4 månader och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus. Uppehållet gäller upp till tre år. Skyldighet att betala grundavgift kvarstår (39 §).

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress (där uppehåll/befrielse begärs)

Postnummer

Ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Telefon

Fastigheten där uppehåll/befrielse begärs är:

E-post

ett permanentboende

, är ett fritidsboende

Ifylls av sökanden som önskar befrielse av hämtning
1) Befrielse av hämtning är föranledd av att fastigheten inte kommer att bebos/nyttjas över huvud taget;
från

år

månad

till

år

månad

= ingen grundavgift

2) Befrielse av hämtning på grund av att fastighetsägaren omhändertar allt hushållsavfall = grundavgift kvarstår
Antal boende på fastigheten:
Matavfall1)

Jag kommer att hanterar allt uppkommit hushållsavfall enligt följande:

Dispens för hemkompostering finns ja

, nej

Förpackningar
Mjukplast2)
Hårdplast2)
Köks- och städutrustning3)
Blöjor, bindor, tamponger
Farligt avfall4)
1)

För hemkompostering krävs särskild dispens

2)

Material som inte är förpackningar

3)

T ex dammsugarpåsar, trasor,
borstar

4)

T ex glödlampor, trasiga sladdar,
färgrester, batterier

Uppge skäl till befrielse av hämtning av hushållsavfall
↓

Postadress
Miljökontoret, 781 81 Borlänge
Besök: Palladium, Sveavägen 21

Telefon Servicecenter
0243-740 00 (vx)

E-post/webb-sida
miljokontoret@borlange.se
www.borlange.se
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Ifylls av sökanden som önskar uppehåll av hämtning
1) under en sammanhängande tid av minst 4 månader
Fastigheten kommer inte att nyttjas 2) under hela hämtningssäsongen
3) under tiden (ca): från år

(krav för permanentboende).

(krav för fritidsboende).
månad

till år

månad

Kommentarer angående hämtningsuppehåll av hushållsavfall

Avgift för handläggning
Enligt kommunfullmäktigebeslut tar miljönämnden ut en fast timavgift för handläggningen. Handläggning av anmälan
om befrielse från hämtning av hushållsavfall är 2 timmar medan motsvarande anmälan om uppehåll är 1 timme. För
2020 är avgiften 972 kronor per timme.

Information







Dispensen är personlig (följer fastighetsägaren) och upphör med ny ägare till fastigheten.
En beviljad dispensansökan gäller upp till 3 år, kortare tid får meddelas av miljökontoret.
Befrielse från hämtning av hushållsavfall innebär att hämtningsavgiften utgår medan grundavgiften fortsatt ska
betalas om fastigheten bebos/nyttjas. Om fastigheten inte bebos/nyttjas under dispenstiden utgår ingen grundavgift. Grundavgiften bekostar bland annat administration, information och drift av kommunens återvinningscentral på Fågelmyra.
Uppehåll från hämtning innebär att hämtningsavgiften utgår medan grundavgiften fortsatt ska betalas.
Lämnade uppgifter kommer att registreras i en databas och behandlas enligt dataskyddsförordningen, GDPR
(General Data Protection Regulation).

Datum och underskrift av sökanden
Datum

Underskrift (fastighetsägare)

Inskickande av anmälan
Ansökan (sid 1 – 2) skickas med post till:

Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

Alt. scannad eller avfotograferad ansökan (sid 1 – 2) mejlas till:

miljokontoret@borlange.se

