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Ansökan om dispens från sophämtning
Datum __________________
Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsa
Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se

Skickas till:
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsa
801 84 Gävle

Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden.
I vissa undantagsfall kan fastighetsägare till permanentbostad eller fritidsbostad bli beviljad dispens från
regelbunden sophämtning av brännbart hushållsavfall. Innan du ansöker om dispens rekommenderar vi
att du läser de förutsättningar som ligger till grund för beslut.

Sökande
Förnamn

Organisations-/Personnummer

Efternamn

Telefonnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Mobilnummer

Postnummer

Postort

Fakturaadress

Referenskod

Postnummer

Postort

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än sökanden): Förnamn

Organisationsnummer

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postort

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Fastighet
Fastighetsbeteckning

Besöksadress

Postnummer

Postort

Typ av bostad

Åretruntbostad
Fritidshus
Annan fastighet. Ange vad: ...............................................................................................................

Orsak till ansökan om befrielse från sophämtning

Befrielse söks

Året runt
Annan period: ...................................................................................................................................

Övrigt avfall
Beskriv i Sorteringsguide A-Ö hur ditt avfall tas omhand.

Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.
Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Sökandes underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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Sorteringsguide A-Ö
För dispens från sophämtning
Hushållssopor är det du slänger i soppåsen och som inte ingår i återvinning av förpackningar eller
klassas som grovsopor eller farligt avfall.
Ange i tabellen nedan hur varje hushållsavfall hanteras på din fastighet. Om avfallet inte uppkommer
på fastigheten, ange detta. Din redovisning kommer att ligga till grund för beslut i din ansökan om
dispens från sophämtning.

Typ av hushållsavfall Hur hushållsavfallet hanteras på din fastighet
Aktivt kol
Allduk
Bakplåtspapper
Bandage, hemsjukvård
Bindor
Blomkrukor, plast innerkruka
Blyertspenna, bläck
penna, tuschpenna
Blöjor
Bomull
Bullpapper
Cigarettfimpar
Dammsugarpåsar
Dialyspåsar
Diskborstar
Dricksglas, kristallglas
Engångsmaterial i plast,
mugg, tallrik, bestick
Engångsgrill
Gasbindor
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Glasögon
Grillaska
Hundlatrin
Häftmassa
Kammar, metall eller
plast
Kladdiga förpackningar
Karbonpapper
Kassettband
Klädnypor
Klädvårdsrullar
Kuvert
Kuvert, vadderat
Kylklamp
Nappar
Nylonstrumpor
Pappersduk till bord
Piprensare
Plastgalge eller trägalge
Plastmugg, ej engångs
material
Plåster
Post-it lappar
Presentsnören
Radergummi

Sid 5 (5)

Rakblad
Rakhyvlar
Sand eller strö till djur
Skokräm, hård
Snus
Sprutor, utan nål
Stearinljus
Stålull
Tandborste
Tandtråd och tandpetare
i plast
Tejp
Tofflor
Tops
Tvättsvampar
Tändare och tändstickor
Vykort

Skriv ut

