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Ansökan om uppehåll i hämtningsintervall 
av kommunalt avfall 6-12 månader

Ansökan skickas via post eller e-post till
Åtvidaberg Vatten och Renhållning 
Gamla torget 3B
597 30 Åtvidaberg 

va.renhallning@atvidaberg.se 

Uppehåll i hämtning av kommunens kärlavfall enligt § 33 i renhållningsordningen. Uppehåll på denna 
blankett gäller endast hämtning av kommunalt kärlavfall 6-12 månader. För fritidshus gäller att ansökan 
ska vara inne senast 1 mars innevarande år. Avser ansökan längre period än 12 månader ska ansökan 
ske hos miljökontoret, blankett "Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall". 
Gäller även en förlängning efter en 12-månaders period.

Ansökan gäller*

Till och med datum 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

Kundnummer/abonnentnummer* 

Typ av fastighet* 

Helårsbostad Annan fastighet, ange typ ………………………………………………………..

Fritidshus - För fritidshus gäller att ansökan ska vara inne senast 1 mars innevarande år.

Utdrag ur KF § 66, 2020-06-17
"Helårsboende får uppehåll i hämtning under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en 
sammanhängande tid av minst sex månader. Fritidsboende får uppehåll i hämtningen under förutsättning att 
fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst hela innevarande hämtningsperiod (april-
september)." 

Tillsynsbesök får inte generera kommunalt avfall. 
Med outnyttjad fastighet avses fastighet som inte *bebos alls. 

* under tiden dispensen gäller får ingen renovering eller underhåll av fastigheten bedrivas

Härmed intygar jag att ovanstående föreskrifter uppfylls för att uppehållet ska godkännas. 
Under uppehållstiden ska en grundavgift betalas enligt av kommunfullmäktige fastställd renhållningstaxa. 
Medgivande om uppehåll i hämtning kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för 
medgivandet inte längre uppfylls. 

Åtvidabergs Vatten AB Telefon Bankgiro Orgnr.
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 0120-830 00 219-8455 556740-1962 

Åtvidabergs Renhållning AB
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 0120-830 00 219-8521 556740-1970 

mailto:va.renhallning@atvidaberg.se
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Sökande 
Företagsnamn eller personnamn* 

Organisations-/personnummer* 

Telefon (även riktnummer)* 

Utdelningsadress* 

Postnummer* 

Postort* 

E-postadress

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Underskrift 
Datum och sökandens underskrift* Namnförtydligande* 

Godkännande av denna ansökan 
Datum Huvudmannens underskrift 

Vid frågor kontakta
Kundtjänst Vatten/Renhållning 
Telefon: 020-23 30 22 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-14.00
E-post: va.renhallning@soderkoping.se

Hantering av personuppgifter
Behandling av dina personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift. De 
kommunalägda bolagen Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB är 
personuppgiftsansvariga för personuppgifterna. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på atvidaberg.se/personuppgifter

Åtvidabergs Vatten AB Telefon Bankgiro Orgnr.
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 0120-830 00 219-8455 556740-1962 

Åtvidabergs Renhållning AB
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 0120-830 00 219-8521 556740-1970 

Ansökan om uppehåll i hämtningsintervall 
av kommunalt avfall 6-12 månader

mailto:va.renhallning@soderkoping.se
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