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ANSÖKAN OM UPPEHÅLL I HÄMTNINGEN AV HUSHÅLLSAVFALL 
 
 

För uppehåll i hämtningen av hushållsavfall gäller följande för Lunds kommun: 
Ansökan respektive anmälan skall vara inlämnad till respektive nämnd senast en månad 
före den tidpunkt då den sökande avser att förändra avfallshanteringen på det i ansökan 
beskrivna sättet. 

 
Fastighet med godkänt undantag får reducerad kostnad för den del som rör insamling 
och behandling av hushållsavfall. Fast avgift debiteras utan avdrag. Denna avgift omfattar 
bland annat miljöstationer, återvinningscentraler och annan fast service. 
Renhållningsstyrelsen kan besluta om befrielse från denna avgift i vissa fall. 

 
Uppehåll i hämtning från permanentbostad eller fritidshus medges av renhållnings- 
styrelsen efter ansökan från fastighetsinnehavare. Förutsättningen för uppehåll är att 
permanentbostaden inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period om 3 
månader, eller att fritidsbostaden inte används under en hel hämtningsperiod. 
Dispens medges för maximalt ett år i taget. Önskas fortsatt uppehåll måste ny ansökan 
lämnas in. 

 
Med stöd av § 48 i Lunds kommuns föreskrifter om avfallshantering ansökes om 
uppehåll i hämtningen av hushållsavfall 

 
Kundnummer Från och med 

Fastighetsbeteckning Till och med 

Fastighetsadress, Postnummer, Postort 

Orsak till uppehåll 

 

 

Sökandens namn Personnummer 

Bostadsadress Postnummer, Postort 

Telefon dagtid (Mobiltelefon) (E-postadress) 

Datum och Ort Underskrift 

OBS! Ofullständigt ifylld blankett kan medföra att tid för extra arbete debiteras eller att ansökan avslås. 
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Information om Personuppgiftsbehandling 
 
 
 

De personuppgifter som Lunds Renhållningsverk registrerar om Dig 
är de uppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla vår del i vårt 
gemensamma avtal och för att kunna tillgodose dina önskemål som 
kund. 

 
Dina uppgifter kommer ej att lämnas ut till annan utan används endast 
av Lunds Renhållningsverk. 

 
Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Du rätt att begära ut information 
om och rättelse av dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 
personuppgifter vi har om dig ber vi dig att skriftligen meddela oss 
detta. 
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