
Ansökan skickas till: 
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88 
362 22 Tingsryd 

Ansökan om befrielse från 
kommunal avfallshämtning

Allmänna uppgifter
Sökandens namn Personnummer 

Sökandens Postadress Postnr. Ort 

Telefon e-post

Ansökan gäller adress Ort 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Abonnentnummer Antal personer i hushållet 

Fastigheten är en: 

□ Permanentbostad □ Fritidsbostad

□ Obebodd □ Ödehus (dvs. hålls ej i beboeligt skick)

Kompostering
Sker kompostering? 

□ Ja □ Nej
Om ja, vilken sorts kompost används? 

Var på fastigheten är komposten placerad? 

Redovisa hur följande hushållsavfall som uppkommer på fastigheten kommer att 
tas omhand
Avfall med producentansvar (förpackningar) (t. ex tidningar, kartonger, glas och metall) 

Organiskt avfall (om kompostering ej sker) 

El- och elektronikskrot 

Batterier 

Grovavfall (t. ex rivningsvirke och möbler) 



Namnförtydligande 

Brännbart restavfall (t. ex husgeråd i plast, tandborstar och kläder) 

Övrigt restavfall (t. ex trasigt porslin och rakblad) 

Farligt avfall (t. ex oljor och bekämpningsmedelsrester) 

Skäl för ansökan

Information
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Du medger att 
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att 
begära utdrag eller rättelse. 

OBS! Alla uppgifter måste fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas. 

För handläggning av ansökan utgår en avgift i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Underskrift

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477-441 77 mbf@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se 



Utdrag ur renhållningsordningen för Tingsryds kommun 

§ 6 Undantag från renhållningsordningens bestämmelser

Efter skriftlig ansökan från fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare kan 
samhällsbyggnadsnämnden medge undantag från renhållningsordningens bestämmelser i följande 
fall: 

6.1 Befrielse från sophämtning 

1.  Fastighet som nyttjas för fritids- eller permanentboende:

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett
sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till
samhällsbyggnadsnämnden och om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att
lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning

Slamtömning utföres enligt av tekniska förvaltningen fastställt schema (se pkt. 5.2).

2.  Obebodd fastighet:

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som ej nyttjar fastigheten som permanent- eller
fritidsbostad, men håller den i beboeligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll, kan
efter ansökan till samhällsbyggnadsnämnden, befrias från skyldigheten att lämna avfall till
kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Slamtömning utföres endast efter beställning (avropas) varvid debitering som extratömning
enligt gällande taxa kommer att ske.

3.  Ödehus:

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare av fastighet som ej nyttjas som permanent- eller
fritidsbostad kan, efter ansökan hos samhällsbyggnadsnämnden, undantas från sophämtning,
under förutsättning att bostadshus på fastigheten kan betecknas som ödehus, d.v.s inte hålls
i beboeligt skick genom regelbunden tillsyn och underhåll. Slamtömning utföres ej.

Medgivande om befrielse (pkt 1-3) från att lämna hushållsavfall är tidsbegränsad till
maximalt fem (5) år i taget.

Befrielse från sophämtning enligt punkt 1 och 2 ovan innebär endast befrielse från
hämtningsavgift. Grundavgift uttages enligt gällande taxa.

Vid erhållen befrielse uttages en avställningsavgift enligt gällande taxa.
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