Ansökan enligt
47 a, 47 c – d §§ föreskrifter om avfallshantering för Luleå kommun

Ansökan om uppehåll från hämtning av hushållsavfall
Sökande
Namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Adress:

Telefonnummer:

Postnummer:

Ort:

Telefaxnr/ e-postadress:

Uppgifter om fastigheten som ansökan avser
Fastighetsbeteckning:

Typ av fastighet:
Permanentbostad

Fritidshus

Annan typ, ange:

Fastighetens adress:

Anläggningsnummer (dessa uppgifter tillhandahålls av Luleå MiljöResurs AB):

Kundnummer (dessa uppgifter tillhandahålls av Luleå MiljöResurs AB):

Typ av uppehåll samt längd
Ansökan avser uppehåll från hämtning av:
Kärlavfall från permanentbostad

Kärlavfall från företag

Uppehåll önskas under följande tidsperiod:
Datum: fr.o.m.

Slam från avloppsanläggning

Ange totalt antal månader som uppehåll önskas:

t.o.m.

månader

Kommer fastigheten att nyttjas under uppehållsperioden?
Ja, ange på vilket sätt fastigheten kommer att nyttjas:
Nej

Motivering till önskat uppehåll
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Beskriv och motivera anledning till varför uppehåll i hämtning önskas för vald tidsperiod:
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Information
Enligt 47 a, 47 c – d §§ föreskrifter om avfallshantering för Luleå kommun kan uppehåll från hämtning av
hushållsavfall, kallat kärlavfall och slam från avloppsanläggning, medges efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden. Ansökan kan beviljas under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas
sammanhängande under den tidsperiod som bestämmelserna anger. Minst fyra månader för kärlavfall och minst
ett år för slam från avloppsanläggning.
En ansökan om uppehåll från hämtning av hushållsavfall ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden senast en
månad före den avsedda uppehållsperiodens start.
Givna undantag är personliga och gäller endast den som sökt undantaget och är normalt tidsbegränsade. De ska
omprövas om förutsättningarna för undantagen förändras. Fastighetsinnehavaren är därför skyldig att meddela om
sådana förändringar sker till miljö- och byggnadsnämnden.
Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår även under uppehållsperioden. Mer information finns
på vår hemsida: www.lulea.se.Vid frågor kontakta oss på telefon: 0920-45 30 00.
Om du däremot vill ha uppehåll från hämtning av hushållsavfall från fritidsbostad, kontaktar du istället Luleå
MiljöResurs AB.
Avgift
Avgift tas ut för handläggning av ansökan enligt fastställd taxa. Avgift tas ut även vid avslag av ansökan.

Datum …………………….. Underskrift ……………………………………………………………………………………………

Namnförtydligande ………………………………...………………………………….……………

Skicka ansökan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller lämna den i Stadshuset,
Rådstugatan 11, eller via e-post till miljobygg@lulea.se.
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