
 

ANSÖKAN om befrielse från sophämtning 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Allmänna uppgifter 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

  

Sökandens namn Org. nummer/ Personnr 

  

Adress Postadress 

  

Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon 

   

E-post Abonnentnummer (se räkning) 

  

Uppgifter om bostaden 

Typ av bostad 

 Permanentboende  Fritidsbostad  Annat, __________________ 

 Ödehus (bostaden hålls inte i beboeligt skick, ingen tillsyn eller underhåll) 

Antal boende på fastigheten:  

Antal övernattningar per år (endast för fritidshus): 

Hur ofta sker tillsyn av bostaden (endast för fritidshus): 

Beskrivning av hanteringen 

Lagas mat i bostaden (endast för fritidshus)?  

 Ja  Nej 

Sker kompostering av matavfallet?  Om Ja, är anmälan om kompostering gjord till Bygg & Miljö? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Används blöjor i hushållet?  

 Ja  Nej  Ibland 

 
Redogör för hur hushållsavfall som plast- och pappersförpackningar, glas och metall sorteras och tas omhand: 

 
 



Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Redogör för hur övrigt hushållsavfall som hushållspapper, bindor, kuvert och tops tas omhand: 

 
 

Information 

 För handläggning av ansökan debiteras timtaxa enligt fastställd taxa. Avgift tas ut även om 
ansökan avslås. Under 2012 ligger avgiften på 730 kronor per timme. 

 Beviljat undantag kan upphävas om olägenhet uppstår.  

 Beslut om undantag gäller alltid fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare och beslutet 
upphör att gälla vid ägarbyte eller vid förändrade förhållanden på fastigheten. 

 Beviljad befrielse gäller endast den rörliga avgiften. Grund- och miljöavgift ska fortfarande betalas. 
Läs mer på www.alvesta.se under Bostad & Miljö, Avfall & återvinning, Taxa sophämtning. 

 

Underskrift  

 
_______________________________________ 
Ort och datum 

 
________________________________________ 
Sökandes underskrift 

 

http://www.alvesta.se/
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