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Ansökan om befrielse från att lämna avfall
Enligt Grums kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering kan en
fastighetsinnehavare beviljas befrielse från skyldigheten att lämna avfall till Grums kommun för
hämtning. Befrielse kan ges under förutsättning att fastighetsinnehavaren själv kan hantera sitt
hushållsavfall på ett ur hälsoskydds- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt samt att det finns
särskilda skäl för en sådan dispens. Särskilda skäl kan exempelvis vara att man har en avvikande
användning av fastigheten, från det som annars anses vara ett normalt användande av fastigheten.
Befrielse från sophämtning
Befrielse från sophämtning innebär att fasighetsägaren inte har sopkärl för sina brännbara
hushållsopor. Detta innebär att fastighetsägaren själv hanterar sitt hushållsavfall på ett ur
hälsoskydds- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt. Fastighetsägaren kan lämna grovavfall till
kommunens återvinningscentral samt utnyttja kommunens tjänster för information och rådgivning.
Observera att avfall inte får tas med till en annan kommun eller eldas.
Vid beviljad befrielse betalar fastighetsinnehavaren grundavgift, en fast årlig avgift, men befrias
från hämtningsavgiften.
Tips: Om du har en liten mängd brännbara hushållsopor kan du ansöka om att dela kärl med någon
granne istället för att ansöka om befrielse, detta gör du på en annan blankett. Det finns även
möjlighet att ansöka om förlängt tömningsintervall för sin soptunna, men det kräver att man har en
anmäld kompost hos oss på miljökontoret.
För kompostering krävs att man har en tät behållare med lock och botten, där ventilationshålen inte
är större än 0,5 cm i diameter. Behållaren ska vara utförd i ett material som inte bryts ner.
OBS! Impregnerat virke får inte användas.
Totalbefrielse
Total befrielse kan sökas av fastighetsinnehavare som kan styrka att det överhuvudtaget inte finns
något behov av att ta kommunens renhållningstjänster i anspråk, inklusive återvinningscentral och
budad hämtning. Man ska även kunna visa att det inte uppkommer något avfall som behöver tas om
hand av kommunen. Inte ens grovavfall får uppkomma såsom trädgårdsavfall, möbler och så vidare.
Till exempel kan detta gälla för obeboeliga fastigheter.
Allmänt om befrielse
Ett beslut om befrielse gäller i fem år. Önskas fortsatt befrielse måste en ny ansökan lämnas in.
Befrielse är en personlig dispens som upphör att gälla vid ändrade förhållanden. Fastighetsägaren är
själv ansvarig för att meddela detta till kommunen. Om fastigheten disponeras av en hyresgäst är
det hyresgästen som ansöker om dispens.
Nuvarande renhållningsabonnemang gäller fram till dess att beslut om befrielse fattats.
Handläggningsavgift tas ut enligt gällande taxa.
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Ansökan skickas till: Grums kommun
Miljökontoret
664 80 Grums
Ansökan avser:

□ Befrielse

Fastigheten används som: □ Fritidsboende

□ Totalbefrielse
□ Annat boende:___________

Hur många dagar besöks huset under säsongen?
Sker övernattning? Antal nätter per säsong?_____________________________
Skäl till dispensansökan:

Namn på fastighetsägare:
Namn på ev. hyresgäst:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Fastighet som ansökan gäller
(fastighetsbeteckning):
Antalet personer i hushållet:
Beskriv nedan hur hushållsavfall tas om hand på fastigheten
Köksavfall, matrester:
Finns anmälan om kompostering av matavfall?
□ Ja □ Nej
Tidningspapper:
Förpackningar
(glas, papper, metall etc.):
Farligt avfall:
Övrigt ej återvinningsbart avfall såsom brännbart avfall, porslin, möbler osv:

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av

Ort och datum

Underskrift

De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd och den
service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums kommun är ansvarig för att dina personuppgifter
behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.grums.se/personuppgifter.

