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Ansökan om undantag 
från renhållningsordningen
 ()
Sökande/fastighetägare
Fastighet/er som ansökan avser
Ansökan avser 
Ansökan avser:
Fastigheter som  ansökan avser:
Ansökan avser:
Sökande # 2
Information 
Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade undantag kan upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs. Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.
Gemensamma behållare 5 kap. 2 § 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan under förutsättning att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår medges rätt att använda gemensamma behållare för restavfall, matavfall och återvinningsmaterial. Rätt till gemensam behållare kan beviljas för högst fem år för fastigheter som är närliggande och där uppkommet avfall bedöms kunna rymmas i avsedd avfallsbehållare. Berörda fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska göra gemensam ansökan till kommunens nämnd för miljöfrågor.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin 5 kap. 3 § 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin för permanent- och fritidsboende kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. Detta om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst 12 månader. Ansökan om detta lämnas skriftligen till samhällbyggnadsutskottets miljöavdelning senast en månad innan önskad uppehållstid. Uppehåll i hämtningen beviljas endast ett år i taget. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstiden.
Förlängt hämtningsintervall 5 kap. 4 § 
a) Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall till en gång var fjärde vecka, kan efter ansökan medges för en- och tvåfamiljsfastigheter om matavfallet hemkomposteras och under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön och att denna renhållningsordnings övriga bestämmelser följs. Förlängt hämtningsintervall kan beviljas för högst fem år i taget av samhällsbyggnadsutskottets miljöavdelning.
b) Minimiabonnemang för hämtning av hushållsavfall (hämtning 4 gånger per år) undantag latrin, kan efter ansökan medges under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människor hälsa eller miljön eller strider mot författning. Miniabonnemang kan beviljas för högst fem år i taget av samhällsbyggnadsutskottets miljöavdelning.
c) Förlängt hämtningsintervall för tömning av slamavskiljare till en gång vartannat årkan beviljas av samhällbyggnadsutskottets miljöavdelning. 
Befrielse 5 kap. 5 §
a) Befrielse från hämtning av restavfall och matavfall kan efter ansökan medges. Detta under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot författningen. Befrielse kan också beviljas om fastigheten som ansökan avser inte nyttjas för övernattning, vistelse eller på annat sätt så att hushållsavfall kan antas uppkomma på fastigheten. Befrielse kan beviljas för minst ett år och maximalt tre år i taget. Därefter öppnas abonnemanget automatiskt om inte fastighetsinnehavaren söker ny befrielse. Ansökan ska lämnas skriftligen till samhällbyggnadsutskottets miljöavdelning.
b) Befrielse från hämtning latrin kan efter ansökan medges om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan omhänderta latrinen på den egna fastigheten. Detta på ett sätt som inte orsakar förorening av mark eller vatten eller på annat sätt medför olägenhet för människors hälsa eller miljön eller strider mot författningen. Ansökan om omhändertagande av latrin i egen förmultningsanläggning ska innehålla en beskrivning av anläggningen. Befrielse kan medges för viss tid eller tillsvidare. Ansökan ska lämnas skriftligen till samhällbyggnadsutskottets miljöavdelning.
c) Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan efter ansökan medges för jordbruksfastighet som förfogar över tillräckligt med mark för spridning. Detta under förutsättning att slammet kan omhändertas på ett sätt som inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön eller strider mot författningen. Befrielse kan medges för viss tid eller tillsvidare. Förändringar som berör markanvändning och spridningsareal ska omedelbart anmälas till samhällbyggnadsutskottets miljöavdelning. Om förhållanden ändras kan beslut om befrielse komma att omprövas. Ansökan ska lämnas skriftligen till samhällbyggnadsutskottets miljöavdelning. 
Övriga undantag 5 kap. 9 § Avgift
Vid synnerliga skäl kan andra undantag prövas av samhällsbyggnadsutskottets miljöavdelning. Synnerliga skäl kan t.ex. vara åtgärd som främjar återanvändning, återvinning och inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Avgift
Avgift för handläggning av ärendet är 840:-. Faktura skickas separat. NSR tar ut en avgift enligt gällande avfallstaxa för hemtagning och återställning av kärl vid uppehåll. Vid beviljat uppehåll debiteras alltid en årlig grundavgift enligt gällande avfallstaxa.
Övrig info. I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Läs mer på www.bastad.se
Underskrift sökande/fasighetsägare
Skickas till:                  
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80  BÅSTAD
Båstads kommun                  
 
Samhällsbyggnad
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
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