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Ansökan om uppehåll i
slamtömning/avfallshämtning
Enligt 34 och 35 §§ och Herrljunga
kommuns renhållningsföreskrifter
antagna 2020-11-17

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Har du skyddad identitet?
Ja

Adress

Postnummer

Telefon (dagtid)

E-post

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ansökan avser:
Permanentboende

Slamtömning
Fritidshus

Avfallshämtning
Annat ……………….

Ungefär hur ofta besöker ni fastigheten?
______________________________________________________________________________________
Hur hanterar ni avfall som uppkommer?
______________________________________________________________________________________
Övernattar ni?
______________________________________________________________________________________
Övriga upplysningar:
______________________________________________________________________________________
Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor och uppehållet börjar gälla från och med nästkommande månad.
Intervall för uppehåll:
Från………………… - Till………………………(maximalt 5 år)

OBS: Tänk på att det enda skäl som finns för att ansökan om uppehåll i avfallshämtning/slamtömning

ska kunna beviljas är att huset inte används.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
Sida 1 av 2

BLANKETT

Uppdaterad 2022-01-04

Renhållningsföreskrifter
34 § Uppehåll i hämtning av kärlavfall vid permanentboende eller fritidsboende kan efter ansökan till
tillsynsansvarig nämnd medges.
35 § Uppehåll i slamtömning kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges. Vid uppehåll gällande
sluten tank krävs att avloppsanläggningen inte använts sedan senaste tömning. Tillsynsansvarig nämnd
beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas.
Avgift
För handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden att ta ut avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften är 1 050 kr för 2022.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i
postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter
kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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