Ansökan om dispens från renhållningsordning
(sop- och/eller slamdispens)
Fysisk planering
Svartuddsvägen 1
94185 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
Fält markerade med * är obligatoriska och måste fyllas 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
Förnamn*

Efternamn*

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)*

Adress*

Postnummer*

Telefon

E-postadress

Ort*

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

Skäl för ansökan

Underteckna här
Ort och datum

SAM-FP016

Underskrift

Namnförtydligande

Information
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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.
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Utdrag ur ”Föreskrifter för avfallshantering för Piteå kommun”, beslutade av Kommunfullmäktige 2010-05-17, § 64.

Undantag från föreskrifter om avfallshantering:
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
24 § Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses omhändertas samt för annat avfall än
matavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagande skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors
hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser. Ansökan om omhändertagande av latrin genom egen
anläggning skall innehålla en detaljerad beskrivning av anläggningen och uppgifter om de beräknade avfallsmängderna.
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall
29 § Uppehåll i hämtning vid åretruntbostad kan efter anmälan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare
om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader. Anmälan skall lämnas
till renhållaren senast två veckor före den avsedda uppehållsperioden. Grundavgift enligt fastställd taxa tas ut under
uppehållsperioden.
Ansökan om uppehåll för längre tid än 12 månader prövas av miljö-och byggnämnden. Som villkor gäller att fastigheten inte
nyttjas annat än för tillsyn.
30 § Dispens i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om
fastigheten inte kommer att utnyttjas under hämtningsperioden efter särskild prövning av miljö-och byggnämnden.
Ansökan skall lämnas till miljö-och byggnämnden senast 1 maj det år ansökan.
Slam från enskilda avloppsanläggningar
31 § Egen tömning av slamavskiljare kan medges efter särskild prövning. Som villkor för dispens gäller att;
a) Slammet avvattnas och komposteras i anordning som är lämplig för ändamålet. Det ska även finnas tillgång till
ändamålsenlig anordning för tömning och att det kan ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
32 § Egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet kan under vissa förutsättningar, enligt
nedan, medges efter särskild prövning av miljö- och byggnämnden.
Som villkor för dispens enligt 33§ till egen tömning och spridning av slam på jordbruksfastighet gäller att kraven i
Naturvårdsverkets kungörelse med föreskrifter (SNFS 1994:2) om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används
i jordbruket beaktas.
33 § Uppehåll från årlig tömning av slamavskiljare med WC-anslutning och sluten tank för avloppsvatten kan medges av
miljö-och byggnämnden efter särskild prövning. Uppehåll från årlig tömning kan medges i 1-5 år. Som villkor för dispens
gäller att;
a) Fastigheten ej kommer att nyttjas under det kalenderår ansökan avser. Ansökan skall vara miljö-och byggnämnden
tillhanda senast 1 maj det år ansökan avser, eller
b) Att fastigheten är så belägen att transporttekniska eller andra särskilda skäl motiverar avsteg från huvudregeln om årlig
tömning. eller
c) Om fastigheten endast nyttjas i mindre utsträckning under kalenderåret kan dispens för tömning vartannat år medges,
förutsatt att anläggningens funktion inte äventyras och om det kan ske utan olägenhet ur miljö-och hälsoskyddspunkt. Villkoret
gäller endast för godkända slamavskiljare kopplade till WC.
Återkallande av undantag
36 § Undantag från dessa föreskrifter kan återkallas:
a) om förutsättningarna för undantag förändras, t ex ägarbyte
b) om felaktiga uppgifter lämnats, som legat till grund för undantaget
c) om hanteringen inte sker enligt givet tillstånd eller anmälan
d) om hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön
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