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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
- enligt 42 § i föreskrifter om avfallshantering för
Katrineholms kommun

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter. Du medger att
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Sökanden
Kundnummer hos Sörmland Vatten och Avfall AB

Person-/organisationsnummer

Namn

Telefonnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Kontaktperson: namn och telefon

E-postadress

Sökanden är
Fastighetsinnehavare

Mobiltelefonnummer

Ortnamn

Nyttjanderättshavare (servitutsinnehavare eller arrendator)

Annat:_______________________________________________
(fullmakt från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare bifogas)
Fastighet som ansökan avser
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress/besöksadress

Anläggningsnummer hos Sörmland Vatten och Avfall AB

Fritidshus

Permanentbostad

Telefonnummer

Annat:____________________________________

Typ av avfallsslag som ansökan avser
Avfall i avfallskärl
Slam i slamavskiljare

Annat:___________________________

Om ansökan avser avlopp, när skedde senaste tömningen:_________________________________
Har avloppsanläggningen använts sedan dess:
Ja
Nej
Jag ansöker om uppehåll i hämtning därför att
Fastigheten kommer inte att besökas under perioden
Fastigheten besöks endast för kortare tillsynsbesök och eventuell gräsklippning (ingen förtäring)
Annat:________________________________________________________________________

Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-577 00
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
2016-05-30

2 (2)
Tidsperiod som ansökan avser då fastigheten ej nyttjas och avfall därför inte uppstår
Uppehåll önskas från och med

till och med

Sökandens underskrift

Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Skicka ansökan till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm senast två månader
före den begärda uppehållsperioden.

Information angående prövning av uppehåll i hämtning av
hushållsavfall

Uppehåll i hämtning kan efter ansökan till tillsynsmyndigheten medges fastighetsinnehavare
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid
om minst sex månader för permanentboende eller hel hämtningssäsong för fritidshus.
En avloppsanläggning som nyttjas ska tömmas varje år för att en god funktion och kapacitet ska
upprätthållas. Söker du uppehåll i hämtning av slam eller dylikt åligger ansvaret dig att tömning
ska ske så att ovanstående uppfylls. Observera att avloppsanläggningen kan skadas om den
används trots att slamtömning inte sker.

Information om andra undantag
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill informera om att även andra undantag finns att söka från
kommunens föreskrifter om avfallshantering. För med information, se Katrineholms kommuns
hemsida.

Information om taxor och avgifter
För prövning av ansökan utgår ingen avgift enligt ”Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt miljöbalken m.m. (KFS nr 4.02)” reviderad av kommunfullmäktige
2013-11-18, §185.
Den avgiftsskyldighet för renhållningen som fortsatt föreligger vid olika undantag framgår av
”Renhållningstaxa för hushållsavfall (KFS nr 4.03)” reviderad av kommunfullmäktige
2014-11-17, §17.

