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Datum ...........................

Samhällsförvaltningen

Ansökan om uppehåll i sophämtning för permanentbostad eller fritidshus
OBS! Inlämnas senast 31 mars före aktuell hämtningssäsong för fritidshus.
Fastighetsbeteckning
Namn

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-post

Antal personer

Personnummer

Fastigheten används som:
Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat ..............................................................

Orsak till att uppehåll önskas (t.ex. vistelse på annan ort, annat boende):

Härmed intygas att ovanstående fastighet inte kommer att utnyttjas
under en sammanhängande tid, från ____-_____-_____ t.o.m.
_____-______-______
Finns slamavskiljare på fastigheten?

Ja

Nej

Ansökan avser även uppehåll i slamtömningen under perioden ovan?

Ja

Nej

Observera! För uppehåll i slamtömningen för permanentbostad ska fastigheten inte användas
eller på något vis nyttjas under en sammanhängande tid av minst 12 månader. För uppehåll i
slamtömning för fritidshus får fastigheten inte utnyttjas under en sammanhängande tid om
minst hela hämtningssäsongen.
Underskrift
Datum

............................................................
Namnteckning

Namnförtydligande

Inlämnande av detta formulär innebär att du lämnar ditt samtycke enligt PUL
(personuppgiftslagen) och att dessa uppgifter kommer att registreras.

Ansökan insändes till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand
Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress förvaltning
Brunnshusgatan 4

Fax
0611-34 81 65

Organisationsnr
212000-2403

E-post
samhallsnamnden@harnosand.se
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Lokala föreskrifter för avfallshantering i Härnösands kommun
Uppehåll i hämtning
32 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas
under en sammanhängande tid om minst fyra månader.
Ansökan skall lämnas till samhällsnämnden senast en månad före den avsedda
uppehållsperioden.
Uppehåll i hämtning medges för permanentbostad för högst två år i taget.
Uppehåll i hämtning vi fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid
om minst hela hämtningsperioden.
Ansökan skall lämnas till samhällsnämnden senast 31 mars före aktuell
hämtningssäsong.
Uppehåll i hämtning medges för fritidshus för en eller två hela hämtningssäsonger i taget.
Avgift
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-11-24, § 212, uttas en avgift på 412 kronor
för prövning av ansökan om uppehåll i sophämtningen.
Taxa HEMAB
För de som beviljats uppehåll i hämtning betalas endast grundavgift till HEMAB.
Grundavgiften tas ut av samtliga bebyggda fastigheter i kommunen och är kopplad till
boendeform.
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