Ansökan om dispens från renhållningsordning
(sop- och/eller slamdispens)
Samhällsbyggnad
Box 37
94121 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
Blanketten är ifyllbar men måste skrivas ut för underskrift. Fält markerade med * är obligatoriska att fylla i.
Ansökan avser. Markera vilken typ av dispens/dispenser ansökan avser, ange fr o m vilket år och hur många år framåt.

Fr o m (ange år)

Uppehåll sophämtning vid sommarabonnemang
Ansökan ska lämnas in till kommunens miljö- och hälsoskydd senast 1 maj det år ansökan avser. För att dispens
ska erhållas får fastigheten inte användas annat än för tillsyn.

Antal år framåt (max 5 år)

För mer information se sida 2 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå kommun § 30.
Fr o m (ange år)

Uppehåll, längre än 12 månader, sophämtning vid åretruntabonnemang
Dispens från sophämtning kan erhållas för åretruntbostad tidigast från det datum som ansökan inkommer till
kommunens miljö- och hälsoskydd. För mer information se sida 2 Föreskrifter för avfallshantering för Piteå
kommun § 29.

Antal år framåt (max 5 år)

Vid uppehåll kortare tid än 12 månader ska ansökan skickas till PIREVA, Piteå Renhållning & Vatten AB, på
särskild blankett som kan beställa på 0911-931 00, (växel) eller på www.pireva.se.

Uppehåll tömning enskild avloppsanläggning

Fr om (ange år)

Obs! Gäller endast godkända avloppsanläggningar.

Antal år framåt (max 5 år)

För mer information se sida 2 Föreskrifter om avfallshantering för Piteå kommun § 31 – 33.

Tömning vartannat år
Sökande
Namn*

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)*

Adress*
Telefon

Postnummer*
E-postadress

Fakturamottagare
Namn*

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)*

Adress*
Telefon

Ort*

Postnummer*
E-post

Ort*
Fakturareferens*

Fastighet. Ange fastighetsbeteckning för den fastighet ansökan avser.
Fastighetsbeteckning*

Skäl för ansökan

Underteckna här
Ort och datum*
Underskrift*

Namnförtydligande*

SAM-MH026

Information
När ansökan/anmälan är fullständigt ifylld och du har ställt i ordning eventuella bilagor, skickar du in din ansökan via post till
Piteå kommun, Samhällsbyggnad, Box 37, 941 21 Piteå. Mer information om avfallshantering hittar du på www.pireva.se.
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller
rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du
på www.pitea.se/personuppgifter.

