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1. Uppgifter om sökanden 
 
Personuppgifter 
NAMN 

UTDELNINGSADRESS 
 

POSTNUMMER ORT TELEFON 

 
  
2. Uppgifter om fastigheten 

 
Fastighetsbeteckning:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fastighetens adress:………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

3. Uppgifter om uppehåll 
 
 Permanentfastighet 

Fastigheten kommer inte att användas under sammanhängande period av minst 6 
månader 

Fr.o.m. ………………………………………… t.o.m. ………………………………………… (år, månad, dag)  

 

 Fritidsfastighet 

Fastigheten kommer inte att användas under hämtningsperioden vecka 16-42 

Fr.o.m. ………………………………………… t.o.m. ………………………………………… (år, månad, dag)  

 

 Obebyggd tomt 

Fastigheten kommer inte att användas under sammanhängande period av minst 6 
månader 

Fr.o.m. ………………………………………… t.o.m. ………………………………………… (år, månad, dag)  
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Villkor  

 
• Anmälan ska inkomma senast två månader innan uppehåll önskas för att inte 

renhållningsavgift ska uttas  

• Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras 
inom fastigheten är inte skäl som medger uppehåll i hämtning 

• Övernattning eller annat nyttjande av bostaden som inte kan betecknas som tillsyn får 
inte ske på fastigheten under uppehållet  

• Anmälan är personlig. För permanentfastigheter beviljas uppehåll i max ett år i taget. 
För fritidsfastigheter beviljas uppehåll i max tre år i taget och omfattar då hela 
hämtningsperioden. Uppehåll i hämtning upphör att gälla vid ägarbyte eller vid 
ändrade förhållanden på fastigheten som ligger till grund för anmälan  

• Om hämtning önskas återupptagen under uppehållsperioden skall skriftlig anmälan 
göras till entreprenören Ragn-Sells AB, tel. 08 – 795 47 40 senast en månad innan 
hämtning önskas  

• För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll i hämtning reduceras 
hämtningsavgiften motsvarande tid som uppehållet varar. Grundavgiften per år 
debiteras även vid uppehåll och täcker kommunens kostnader för planering, 
återvinningscentraler, information etc.  

 
  
Jag förbinder mig att iaktta ovan angivna villkor 

 
 
 
 

ORT, DATUM  UNDERSKRIFT  

 
 
 
 
 
 
 
 
Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204) 
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 personuppgiftslagen 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. 
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