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Sid 1(1) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tekniska verksamheten 
646 80 Gnesta 
Servicecenter: 0158 – 275 000 

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
(skickas till ovanstående adress) 

Eftersom min fastighet inte kommer att användas under nedanstående period önskar jag uppehåll i hämtning 
av hushållsavfall från fastigheten enligt nedan. Jag behöver då inte betala någon avgift för tömning, transport 
och behandling av detta avfall.  

En fast avgift kvarstår dock enligt gällande taxa för Gnesta kommun. Avgiften är kopplad till fastigheten och 
ska täcka andra kostnader såsom Återvinningsgården, hushållens farliga avfall, information, planering och 
administration (enligt § 31 renhållningsföreskrifter). 

□ Fastigheten har helårshämtning
□ Fastigheten har fritidshämtning

Uppgifter om fastighet och fastighetsägare 

Person nr / org nr Kundnr Namn / företag 

Hämtadress  Fastighetsbeteckning 

Fakturaadress Postadress 

E-post Tel dagtid 

Jag önskar uppehåll från och med ______________ till och med_______________( max 1 år ) 

OBS! För permanentboende ska uppehållet omfatta 3 – 12 månader för att ansökan ska kunna beviljas. För 
fritidsboende ska uppehållet omfatta hela hämtningsperioden (maj – september). Ansökan måste skickas in 
senast 3 veckor innan ansökningsperiodens början.  

Orsak till uppehållet 

___________________________ _________________________________________________ 
Ort och Datum Namnteckning  

Hantering av personuppgifter: 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när du fyllt i blanketten och skickat in den 
till oss. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på vår webbplats www.gnesta.se/gdpr. 

Delegationsbeslut, uppehåll i hämtning av hushållsavfall enligt 31 § renhållningsföreskrifter för Gnesta kommun 
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