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Dispens från § 54 avfallsföreskrifter i Vallentuna kommun  

Avgift för hantering dispensansökan tas ut enligt gällande taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-05 KF § 80 och senast 
justerad 2017-12-11 KF § 180. 
 
Fastighet där eldning ska ske Sökande 

FASTIGHETSBETECKNING 

 

SÖKANDES NAMN PERSONNUMMER/ORGNR 

 

FASTIGHETSADRESS POSTADRESSESS 

 

ORT 

 

FASTIGHETSÄGARE (OM ANNAN ÄN 

SÖKANDE):  
 

TELEFON ARBETE E-POST  

 

Fakturamottagare (om annan än sökande) 
NAMN/FÖRETAG 

 

PERSONNUMMER/ORG. NR 

 

POSTADRESS 

 

POSTNUMMER 

 

ORT 

 

 
 
Information om eldningen 

DATUM DÅ ELDNINGS SKA SKE (ANGE INTERVALL OM DU INTE VET EXAKT DAG) 

 

VAD SKA ELDAS 

 Trädgårdsavfall(torra kvistar och grenar) 

 Annat avfall, vad? 

HUR STOR MÄNGD SKA ELDAS(UPPSKATTA I KUBIKMETER)?  

 

  

SKÄL TILL ATT ELDNINGEN SKA SKE, VARFÖR ANNAT BORTSKAFFANDE INTE ÄR AKTUELLT*: 

 

 

 
 

* I 15 kap. 18 § miljöbalken anges förutsättningarna för dispens, att eldning kan ske 

utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön samt att återvinningsskäl inte 

åsidosätts. 
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Kommande frågor gäller endast om det är annat avfall än trädgårdsavfall som ska 
eldas 

VILKEN TYP AV AVFALL SKA ELDAS? BESKRIV SÅ NOGA SOM MÖJLIGT: 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

 

Till ansökan bifogas  

 Kartskiss där plats för eldningen markeras ut  
 

 Godkännande från fastighetsägare för fastigheten där eldning ska ske om det inte är 
sökandens 
 
 

 
 

Samtycke om behandling av personuppgifter 
 

Vad är en personuppgift 
Information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till dig som person är personuppgifter 
enligt personuppgiftslagen och 
dataskyddsförordningen. Det är viktigt för 
Vallentuna kommun att dina personuppgifter 
hanteras på ett tryggt och korrekt sätt.  
 
Samtycke till användandet av dina 
personuppgifter 
För att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
ska kunna handlägga ditt ärende behöver du 
lämna ditt samtycke till att nämnden får hantera 
dina personuppgifter.  

 

Hur länge är samtycket giltigt 
Detta samtycke gäller under den tid ditt ärende 
pågår. När ditt ärende har avslutats, tas dina 
personuppgifter bort ur vårt system. 
 
Återkalla samtycke 
Du har alltid rätt att återkalla samtycket när som 
helst. Kontakta personuppgifter@vallentuna.se 
om du vill återkalla ditt samtycke eller få dina 
personuppgifter som finns hos kommunen 
raderade. 
 
Du kan läsa mer om Vallentuna kommuns 
hantering av personuppgifter på Vallentuna.se 
www.vallentuna.se/personuppgifter  

 

 
Samtycke 
Genom att kryssa i nedanstående ruta samtycker du till att uppgifter om dig registreras och 
hanteras i samband med handläggningen av ditt ärende. 

 

 Jag samtycker till att mina personuppgifter registreras i kommunens 
ärendehanteringssystem. 

 

 
 

 
Underskrift (sökande) 

 
 

mailto:personuppgifter@vallentuna.se
http://www.vallentuna.se/personuppgifter
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ORT, DATUM   UNDERSKRIFT  

   NAMNFÖRTYDLIGANDE 

 

Information om Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679  
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer 
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt 

de regler som finns i dataskyddsförordningen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om 

uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, 

en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig 

som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi 

behandlar om dig. 

 

 

 

 

 

 

Elda säkert  
Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i 

naturen. Tänk också på grannarna så att röken inte stör. Glöm inte att ta reda på 

om Storstockholms brandförsvar har utfärdat eldningsförbud 

http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8/ej_eldningsf

orbud. 

Installera appen BRANDRISK UTE för att lättare hålla koll på aktuellt riskläge 

https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/ 

 

http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8/ej_eldningsforbud
http://www.storstockholm.brand.se/privat/brandsakerhet_8/ej_eldningsforbud
https://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/brandrisk-ute/

