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om uppehåll i sophämtning och
slamtömning Enligt § 33 Föreskrifter om
avfallshantering för Eslöv, Höör, Hörby.

Sökanden
Person/organisationsnummer

Namn

E-post

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Uppgifter om fastigheten
Fritidsbostad

Permanentbostad

Ansökan avser
Sophämtning

Slamtömning

Skäl för ansökan:

Ort och datum
Underskrift sökande

Information om Personuppgiftslagen (PUL)
De personuppgifter du lämnar i din ansökan/anmälan som behövs för att behandla ditt ärende kommer att
registreras i kommunens databas. Eslövs kommun behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om
hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du felaktigheter är myndigheten skyldig att på din begäran
rätta uppgifterna.
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om uppehåll i sophämtning och
slamtömning Enligt § 33 Föreskrifter om
avfallshantering för Eslöv, Höör, Hörby.

Förutsättningar för uppehåll i sophämtning och slamtömning:
Definition på utnyttjande/icke utnyttjande av fastighet

Med utnyttjande av fastighet avses boende med övernattning, oberoende av omfattning och volym, eller annan
vistelse på fastigheten, som är av sådan art och omfattning att det kan jämställas med boende, även om övernattning
inte sker.
Förutsättningar för i uppehåll i hämtning:
•
•

Att människor inte vistas i fastigheten under den tid som uppehåll medges.
Att inget avfall uppstår som måste hämtas av kommunen under den tid som uppehåll medges.

Exempel på orsaker till uppehåll i hämtning:
•
•
•
•
•

Vistelser utomlands
Annat boende
Fritidshuset nyttjas inte.
Fastigheten är till försäljning och nyttjas inte för bostadsändamål.
Dödsbo

§ 33 Uppehåll i hämtningen
Ansökan om uppehåll i hämtning ska vara inlämnad senast en månad före avsedd uppehållsperiod.
Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst sex
månader.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst tolv månader.

Beslut
Utskrivningsdatum
□ Ny ansökan □ Förlängning av tidigare beviljat uppehåll
Kommunstyrelsen beviljar ovanstående ansökan.
Beslutet gäller t o m: _______________________
För kommunstyrelsen

Underskrift
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