
 

Stenungsund kommun Besöksadress:  Saltängsvägen 2 Tel: 0303-73 00 00  
444 82 Stenungsund Webbplats: www.stenungsund.se E-post: renhallning@stenungsund.se  

Ansökan om uppehåll  
i avfallshämtning    

 
Fastighet 

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress, postnummer och ort 

 
Fastighetsägare  

Namn 

Utdelningsadress, postnummer och ort 

Telefon  E-postadress 

Vill du ha information om din avfallshämtning per mejl eller sms, istället för brev? 
 
     Ja tack, per sms till mobilnummer _________________     Ja tack, till e-postadressen ________________________________ 
  

 
Sökande (om annan än fastighetsägare) 

Namn Personnummer  

Utdelningsadress, postnummer och ort 

Telefon  E-postadress 

 
Boende   

 Permanentboende       Fritidsboende             
 

 
Uppehåll från obligatorisk avfallshämtning 

Avser tiden från och med: Till och med: 

Skäl till uppehåll: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Underskrift sökande 

Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift 
 
 

Information om personuppgiftshantering  
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen görs för att vi ska kunna hantera din ansökan. Vi kommer 
hantera dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få 
uppgifter raderade samt att få rättelse om något är felaktigt. Läs mer på: www.stenungsund.se/personuppgifter  
 
 
Skicka ansökan till: Stenungsunds kommun, Avfall, Saltängsvägen 2, 444 31 Stenungsund  
eller inskannad med underskrift till renhallning@stenungsund.se 

 

ve
rs

io
n 

01
20

20
 

http://www.stenungsund.se/personuppgifter
mailto:renhallning@stenungsund.se


   
 

sid 2/2 

 
Ansökan om uppehåll i avfallshämtning  
 
Du som har en villa, ett radhus eller ett fritidshus kan ansöka om uppehåll i hämtning av matavfall och 
restavfall. Du måste ansöka senast en månad innan du önskar uppehållet. Du kan bli beviljad uppehåll i 
upp till fem år och beslutet kan upphävas om förutsättningarna ändras. Därefter måste du göra en ny 
ansökan.  
När du har uppehåll måste du ändå betala den fasta delen av taxan.  
Om du har ett permanentboende kan du medges uppehåll i hämtningen av hushållsavfall om fastigheten 
är outnyttjad under en sammanhängande tid av minst sex månader och max fem år. Med outnyttjad 
fastighet avses en fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning 
sker.  
För fritidsboende kan uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges om fastigheten är outnyttjad under 
hela hämtningssäsongen april–oktober. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för 
tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. 
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