
          DANDERYDS KOMMUN 

         Tekniska kontoret  

Skicka din ansökan till 
 

Avfallsavdelningen 
Tekniska kontoret 
Box 74, 182 11 Danderyds kommun 
 
Telefonnummer: 08-568 910 00 

 

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall i Danderyds kommun 
 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall kan, efter ansökan till tekniska nämnden, medges om 
fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex (6) 
månader. Uppehåll beviljas för en sammanhängande period av högst två (2) år, därefter 
måste en ny ansökan lämnas in. Ansökan ska lämnas in senast sex (6) veckor innan den 
begärda åtgärden ska träda i kraft. Dispens innebär inte alltid befrielse från debitering av 
grundavgift i enlighet med fastställd taxa. Omprövning/återkallelse av beslut kan ske (se 
Generell information om dispenser). 
 
Uppgifter om sökande 
 

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt register enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att ta del av 
dina uppgifter och kan ändra eventuella fel. 
 
Fastighetsbeteckning 
 
 

Fastighetsadress 

Postadress 
 
 

Postnummer och ort 

Fastighetsägare 
 
 

Telefonnummer E-postadress 

Annan sökande (om inte 
fastighetsägare) 
 
 
 

Telefonnummer E-postadress 

Sökandes postadress (om inte samma som ovan) 
 
 

Sökandes postnummer och ort (om inte samma som 
ovan) 

 

Uppgifter om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 
 

Under vilken period önskas uppehåll i hämtning? 
 
 
F rom (år/månad/dag)                                                      T.o.m (år/månad/dag) 
Ska fastigheten nyttjas under den period då uppehåll i hämtning önskas?  
 
 Ja              Nej  
Beskriv kortfattat anledningen till önskat uppehåll i hämtning av hushållsavfall: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intyg om att de uppgifter som den sökande har lämnat är korrekta 
 
Sökandes underskrift 
 
 

Ort och datum 

 
 



          DANDERYDS KOMMUN 

         Tekniska kontoret  

Skicka din ansökan till 
 

Avfallsavdelningen 
Tekniska kontoret 
Box 74, 182 11 Danderyds kommun 
 
Telefonnummer: 08-568 910 00 

 

Generell information om dispenser 
 

Förutsättningar för dispens 
 
Dispens kan endast medges om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön. Givna 
dispenser är, om inte annat anges, tidsbegränsade, personliga och upphör att gälla vid 
ägarbyte eller ändrade boendeförhållanden. De ska omprövas om förutsättningarna för dem 
ändras. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har skyldighet att meddela sådan 
förändring. Undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om avfallshantering kan ej 
medges retroaktivt.  
 
Återkallande av beslut 
 
Medgivande om undantag från föreskrifterna kan återkallas om: 
 

• förutsättningarna för undantag förändrats 
• felaktiga uppgifter, som legat till grund för undantaget, har lämnats 
• hanteringen inte skett enligt givet tillstånd eller enligt anmälan 
• hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön 

 

 

  


