Ansökan om uppehåll eller befrielse av
hämtning av hushållsavfall och slam
Ansökan skickas till:
Tillsynsnämden
Box 53
578 22 ANEBY
Allmänna uppgifter
Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefon bostad (även riktnr)

Postnummer och postort

Telefon arbete (även riktnr)

E-mail

Telefon mobil

Förutsättningar och handläggningsavgift
Förutsättningar för att uppehåll ska medges är att fastigheten inte används vid något tillfälle under en
sammanhängande period om minst 6 månader för permanentbostad och under en hel hämtningssäsong för fritidsbostad. Uppehåll medges i normalfallet för högst tre år. Handläggningsavgiften är 700
kronor och tas ut även om ansökan inte beviljas.
Förutsättningar för att befrielse ska medges är att fastigheten är obebodd. Beslutet gäller tills vidare.
Handläggningsavgiften är 1400 kr och tas ut även om ansökan inte beviljas.
Ansökan avser
Hushållsavfall

Slamtömning – fyll i uppgifter
om avlopp på nästa sida

Latrin

Uppehåll

Uppehåll

Uppehåll

Befrielse

Befrielse

Befrielse

Fritidsbostad

Annat _______________

Typ av fastighet
Permanentbostad

Fastigheten kommer inte att användas under tiden:
Orsak:

VÄND →

Uppgifter om avlopp
Anläggningen avser :

BDT (bad-, disk– och tvättvatten)

WC

Enkammarbrunn slamavskiljare, volym

Sluten tank

Tvåkammarbrunn slamavskiljare, volym

Kommunal anslutning

Trekammarbrunn slamavskiljare, volym

Torrtoalett (latrin, mulltoa, o dyl.)

Slamavskiljaren är ansluten till
Infiltration, yta
markbädd yta

Annan lösning

Anläggningsår:

Frågor
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta miljöenheten på tel 0380-46100 (växel).
Information
Vid småskalig eldning av avfall bildas mycket giftiga ämnen och det är en av de främsta orsakerna till
att miljömålet Giftfri miljö inte uppnås. Det är därför förbjudet att elda avfall (annat än i särskilda avfallsförbränningsanläggningar med tillstånd).
Offentlig tillsyn kan komma att utföras, även utan föranmälan. Om fastigheten används upphör eventuellt beslut om dispens att gälla. I det fall eldning av avfall sker/skett kommer ärendet att överlämnas
till åklagare.
Rivningsavfall och farligt avfall lämnas på Återvinningscentralen i Skärsjö. Förpackningar lämnas på
återvinningsstation. Hushållsavfall får endast transporteras genom kommunens försorg.

Namnteckning
Jag har tagit del av informationen ovan. Jag är medveten om att undantag från lokala föreskrifter om
avfallshantering för Aneby kommun är personligt, kan tidsbegränsas och kan återkallas om förutsättningarna ändras eller om olägenheter ur miljö– och hälsoskyddssynpunkt uppstår.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

I enlighet med 25§ Personuppgiftslagen meddelas att dina personuppgifter kommer att behandlas i samband med handläggning av detta ärende.

