Kommunal Renhållning
Ansökan om dispens
från grundavgift för
renhållning

Insänds till
Överkalix kommun
Bygg- och miljönämnden
956 81 ÖVERKALIX
Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se

Ansökan om befrielse från skyldighet att betala renhållningsavgift.
1. Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

E-postadress

Postort

Jag önskar helst kommunicera med
tillståndsmyndigheten via e-post

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

2. Ansökan avser
Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat:

Fastighetsbeteckning

Besöksadress (om annan än ovan)

Postnummer (om annan än ovan)

Ort (om annan än ovan)

3. Skäl för ansökan – Måste ifyllas
Beskriv: (om rutan ej är tillräcklig vänligen bifoga extra blad)

Blanketten fortsätter på nästa sida!

Dina personuppgifter används för att behandla Ansökan om dispens från grundavgift för renhållning. Personuppgifterna
kommer bland annat att användas i diarium, vid handläggning av ärendet samt för arkivering.

Kommunal Renhållning
Ansökan om dispens
från grundavgift för
renhållning

4. UNDERSKRIFT AV SÖKANDE
Genom underskrift intygas att kompostering av biologiskt köksavfall bedrivs på ett sådant sätt
att olägenheter inte uppstår
Sökandes underskrift

Namnförtydligande
Ort och datum

5. Information
Kommunfullmäktige antog (Kf § 53, Dnr: 2013-484) riktlinjer till ”föreskrifter om avfallshantering för
Överkalix kommun” den 30 september 2013.
En fastighet omfattas av renhållningsskyldighet om den är bebyggd med minst ett bostadshus, eller om en
verksamhet bedrivs där det uppkommer hushållsavfall. Exempel på fall som normalt inte omfattas av
renhållningsskyldighet och för vilket ingen renhållningsavgift ska tas ut: förråd, jaktkoja, skogskoja, lada
och stall.
När det gäller befrielse av grundavgift krävs att byggnaden på fastigheten är obeboelig (förfallen). Även
om el- eller vattenanslutning saknas kan en fastighet användas för boende. Det är upp till den sökande
att genom en oberoende utredning visa att huset/husen på fastigheten är obeboeliga. Det är inte
tillräckligt att ange att fastigheten är obeboelig.
Kommunen har rätt att ta ut en grundavgift för att bekosta återvinningscentraler, transporter och
behandling av avfall.
Fastighetsägaren har att visa att de inte tar tjänsterna i anspråk eller objektivt sett saknar behov
av dem.
Om det på samma fastighet finns flera bostadshus som ägs och disponeras av olika ägare ska grundavgift
tas för varje byggnad som används som fritis- och/eller permanentbostad.
En godkänd ansökan kan högst beviljas i 3 år åt gången. Därefter måste fastighetsägaren ansöka
på nytt.

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din
ansökan/anmälan är en offentlig handling.

Avgift/kostnad
För prövning av ansökan uttas en avgift fastställd av Kommunfullmäktige. Avgiften uppräknas årligen med en procentsats
som motsvarar konsumentprisindex. Avgiften tas ut även om du får avslag på din ansökan.

Dina personuppgifter används för att behandla Ansökan om dispens från grundavgift för renhållning. Personuppgifterna
kommer bland annat att användas i diarium, vid handläggning av ärendet samt för arkivering.

