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ANSÖKAN OM UPPEHÅLL I AVFALLSHÄMTNING PÅ
GRUND AV OBEBODD FASTIGHET
§ § 44a, 44b Renhållningsordning i Ronneby kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen

För prövning av ansökan utgår en avgift på 975 kr.
Även ansökningar som ej beviljas debiteras.

Information inför ansökan
Om en fastighet kommer att vara obebodd under en sammanhängande tid om minst 6 månader för permanenteller fritidsbostad, kan uppehåll i fastighetens samtliga renhållningsabonnemang medges under förutsättning att
nedanstående villkor uppfylls.

Ansökan avser
Slamtömning

Sophämtning

Fastighetsbeteckning

Start- och slutdatum för uppehåll.

Från och med:

Till och med:

Namn och kontaktuppgifter till lagfaren ägare
Namn

Personnummer

E-postadress

Telefon

Folkbokföringsadress:

Postnr

Postort

Motivering till ansökan

Vilka särskilda skäl finns det för uppehåll av avfallshämtning eller slamtömning?

Intygande och namnunderskrift
Jag intygar att jag uppfyller nedanstående samtliga villkor för att uppehåll i avfallshämtning på fastigheten ska medges:
Fastigheten får inte nyttjas, dvs inga övernattningar och endast sporadisk tillsyn får ske.
Ingen person får vara folkbokförd/skriven på fastigheten under sökt uppehållsperiod
Fastigheten får inte hyras ut/lånas ut under sökt uppehållsperiod

•
•
•

Datum och namnunderskrift av lagfaren ägare

Namnförtydligande

Grundavgift behöver alla betala

Avgiften för sophämtning är uppdelad i en fast grundavgift och en rörlig avgift. Om vi medger uppehåll i
avfallshämtning behöver du endast betala grundavgiften under uppehållsperioden

Beslut

Du får ett beslut när vi har handlagt ansökan. För miljö- och byggnadsnämnden handläggning av
ansökan tas en avgift ut i enlighet med taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan är
fastställd av kommunfullmäktige § 291/2020 och senast indexreglerad att gälla fr.o.m. 2021-01-01.
Fakturan skickas ut separat efter det att beslut har fattats.
Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger att
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att
begära utdrag och rättelser.
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