
 
 

Bygg- och miljöförvaltningen 

ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN SOPHÄMTNING 

 

Enligt Miljöbalken 15 kap samt Söderhamns kommuns  

föreskrifter om avfallshantering  

 

 

Postadress 

Bygg- och 

miljöförvaltningen 

Söderhamns kommun 

826 80 Söderhamn 

 

Besöksadress 

Kungsgatan 6 

 

Telefon 

0270/750 00 

 

E-post 

bygg.miljonamnden

@soderhamn.se 

 

 

Org. nr 

212000-2353 

 

Uppgifter om sökanden 
Sökande 

      

Tel sökanden  

                    

Person-/organisationsnummer  

      

Postadress (dit beslut ska skickas)  

      

Postnummer och postort 

      

E-post 

 

Godkänner du/ni kommunikation via E-post?  

 Ja     Nej 

 
Uppgifter om den fastighet som ansökan avser 
Fastighetsbeteckning 

      

Postadress  

      

Postnummer och postort 

      

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

      

Söderhamn Näras abonnentnummer 

      

 

Användandet av den fastighet som ansökan avser 

 Permanentboende       Antal personer i hushållet:       

 Fritidsboende       Antal personer i hushållet:       

Området ligger:  
 Enskilt            I glesbygd              I tätbebyggelse 

Fastighetens användning: 

Antal dagar som spenderas på fastigheten/år: 

Antal övernattningar på fastigheten/år: 

Hur långa är perioderna som spenderas på fastigheten?  

Vad i mat och dryck förtärs på fastigheten (frukost, lunch, fika, middag, beskriv gärna i detalj)? 

Hur långt är det till närmsta plats där kommunen kan hämta soporna (dvs till närmaste för sopbil farbar väg)? 

Beskriv om det finns särskilda skäl för att inte behöva lämna sopor till kommunen: 
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Avfall som uppstår och omhändertas på fastigheten som ansökan avser  
Beskriv nedan vilken typ av avfall som uppkommer på fastigheten och hur ni planerar att omhänderta de olika avfallsslagen 
 
Vilken volym avfall uppkommer på fastigheten per år? 

• Matavfall: • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

Trädgårdsavfall:        • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

Pappersavfall:            • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

Plastavfall:                  • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

Glasavfall:                  • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

Metallavfall:               • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

Grovavfall:                 • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

Förbränningsbart:              • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

Annat avfall:             • kg/år  • Omhändertagande genom:                                                 

 
Kompost på fastigheten som ansökan avser  
Nedan fylls i om komposteringsanläggning används 

Hur många liter rymmer komposten?               liter 

Är komposten isolerad?  

(fungerar åretruntkompostering)  Ja   Nej 

Är komposten säkrad mot skadedjur? 

  Ja   Nej 

Ska material från förmultningstoalett komposteras? 

  Ja   Nej 

Har ni egen odling?     
 Ja, egen trädgårdsodling       Ja, odlar i större skala     Nej 

 
Underskrift: 

Datum 

 

Sökandes underskrift 
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Information 
Miljöbalken ställer höga krav för dispens från sophämtning. Ansökan kan beviljas bara om det finns särskilda skäl och att 

användandet av fritidsfastigheten markant avvikit från ett normalt användande. Kommunen är enligt lag skyldig att hämta 

hushållsavfall från den fastighet där avfallet uppkommit, och fastighetsägaren är skyldig att överlämna hushållsavfallet till 

kommunen. Man får därför inte; köra hushållsavfallet från sin sommarstuga till sin åretruntbostad; elda avfall, gräva ner 

avfall eller göra sig av med det på annat sätt.  

 

Om dispens erhålles är den personlig och gäller maximalt i 5 år.  

 

Alternativ till dispens är glesare eller gemensam sophämtning eller tillfälligt uppehåll i sophämtningen. Kontakta Söderhamn 

Nära om du har frågor om nämnda alternativ.  

 

Avgifter 
För att täcka kostnaderna för handläggning av ärendet tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften 

tas ut för handläggningen även om dispens inte kan godkännas.  

 

Grundavgift 
Befrielse från sophämtning medför inte total befrielse från avgift för den kommunala avfallshanteringen. Grundavgift 

behöver alltid betalas. Grundavgiften finansierar kommunens hantering av farligt avfall, grovavfall, återvinningscentraler, 

information och administration och betalas till Söderhamn Nära. 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter. Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras 

enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och 

sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som 

behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter 

kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se. För mer information se 

www.soderhamn.se  
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