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Ansökan om uppehåll eller befrielse från 
hämtning av hushållsavfall och slam

Sökande (fastighetsägare)
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Postnummer/postadress 

Telefon/mobiltelefon E-post

Hämtningsställe: 
Fastighetsbeteckning Besöksadress 

Hushållet är: 
□ Permanentbostad □ Fritidsbostad □ Verksamhet/Flerfamiljshus

Uppehåll i hämtning – beviljas för minst sex månader/ett år och max tre år
Uppehåll kan beviljas för minst sex månader för permanentboende och minst ett år för 

fritidsboende. Skäl för uppehåll kan vara renovering, försäljning eller att huset är obebott. 

□ Uppehåll i hämtning av hushållsavfall □ Uppehåll i hämtning av slam (minst ett år)

Från och med, datum Till och med, datum 

Förlängt hämtningsintervall – beviljas för max fem år 
Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan beviljas till 1 gång var 4:e vecka om matavfallet 
hemkomposters. Vid hemkompostering behöver även en anmälan om kompostering lämnas till 
miljöenheten. 

□ Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall

Från och med, datum 

Befrielse från hämtning – beviljas för max tre år  
Befrielse från hämtning av hushållsavfall, fosforfälla, slam och toalettavfall kan beviljas under 
förutsättning att nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt 
som inte orsakar olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot 15 kapitlet 18 § i 
miljöbalken. Om avfallet ska komposteras så ska detta anmälas via en separat blankett. 

□ Befrielse från hämtning av hushållsavfall □ Befrielse från hämtning av fosforfälla

□ Befrielse från hämtning av slam □ Befrielse från hämtning av toalettavfall

Övrig information: 

Från och med, datum Till och med, datum 
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Totalbefrielse från hämtning – beviljas för max fem år 
Totalbefrielse kan beviljas för minst 3 år och max 5 år. Skäl för uppehåll är att huset är obebott

och inte är i beboeligt skick.  

□ Totalbefrielse från hämtning av

hushållsavfall

Från och med, datum 

Skäl för undantag från renhållningsordningen
Ange de skäl som finns för att ni söker ett undantag från renhållningsordningen. Vid behov kan 

ytterligare information biläggas denna blankett.   

Underskrift
Datum Ort 

Underskrift Namnförtydligande 

Ansökan skickas till: Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad eller
samhallsbyggnad@bastad.se

Handläggningsavgift
Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige är avgiften för handläggning 1 x timtaxa. Timtaxan 

för 2020 är 955 kronor.

NSR tar ut en avgift enligt gällande avfallstaxa för hemtagning och återutsättning av kärl. 

Information 
Ansökan ska vara kommunen tillhanda minst 30 dagar före önskat startdatum.
NSR tar ut en avgift enligt gällande avfallstaxa för hemtagning och återutsättning av kärl. 

Medgivna undantag är personliga och upphör att gälla om ägarförhållanden ändras eller om 
förutsättningarna för undantag ändras. Undantag kan upphävas med omedelbar verkan om 
föreskrifterna inte följs eller om olägenhet uppstår på grund av avfallshanteringen på berörd 
fastighet. 

Förenklad delgivning
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. Information om 
detta hittar du på vår hemsida www.bastad.se. 

Behandling av personuppgifter
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter, hittar du på 
www.bastad.se/kommun-och-politik/kundcenter-2/hantering-av-personuppgifter.

Till och med, datum
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