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ANSÖKAN OM UPPEHÅLL I
HÄMTNING AV
RESTAVFALL/MATAVFALL

Skickas till:
Skurups kommun
Myndighetsenheten-miljö
Stora Torggatan 4
274 80 SKURUP

– enligt 65 § i föreskriften om
avfallshantering för Skurups kommun

Sökanden
Namn

Personnummer

Postadress

Postnr

Telefonnummer

e-post

Ort

Kundnummer hos renhållningsentreprenören

Fastighet där dispens önskas
Fastighetsbeteckning
Postadress

Postnr

ort

Typ av bostad
Permanentboende

Fritidsboende

annan

Ansökan om dispens avser uppehåll i hämtning av:
Restavfall

Matavfall

Skäl för dispens
Obebodd fastighet

Godkänd dispens för kompostering

Annat:………………………………………………………………………………………………
Beslut om befrielse från hämtning av restavfall och matavfall beviljas för högst två år i taget från
beslutsdatum, om fastigheten ej kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv
månader. Beslut om befrielse från hämtning av matavfall beviljas för högst två år i taget från beslutsdatum
om fastigheten har en godkänd dispens för kompostering. Önskas fortsatt dispens efter uppehållet måste
en ny ansökan lämnas in och godkännas. Ansökan skall vara Myndighetsnämnden för miljö och byggnad
tillhanda senast en månad före den avsedda tidsperioden. Fastighetsägaren är skyldig att omedelbart
anmäla ändring av ägandeförhållanden på fastigheten eller annan ändring som berör avfallshanteringen.
Efter uppehållet startar hämtningen automatiskt. Retroaktiv dispens beviljas ej.
Period för önskad dispens (ÅÅMMDD-ÅÅMMDD, start- och slutdatum måste fyllas i)

Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Avgift tas ut enligt gällande taxa för prövning/tillsyn enligt miljöbalken, f.n. 750 kronor för varje timme
handläggningstid som läggs ned i ärendet, vilken betalas för varje halv timme påbörjad handläggningstid.

St. Torggatan 4
274 80 Skurup

Tel: 0411-53 60 00

myndighetsenheten.miljo-bygg@skurup.se
www.skurup.se
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Hantering av era personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera dina
ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är insamling, hantering,
lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt personeller organisationsnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras digitalt i vårt ärendehanteringssystem samt fysiskt i vårt arkiv.
Dina personuppgifter kommer att hanteras av Myndighetsenheten för miljö- och byggnad. Dina uppgifter
kan på begäran lämnas ut till tredje part efter sekretessprövning då de utgör allmän handling.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte
personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är
Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på e-postadress kansli@skurup.se. Dina
personuppgifter sparas för evigt eller i enlighet med myndighetsenhetens informationshanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på Skurups hemsida. Dataskyddsombudet för Skurups kommun nås på
dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.
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