
Ansökan om dispens från lokala föreskrifter om avfallshantering (KF § 519/2021)

Uppgifterna kommer att införas i Miljöavdelningens dataregister.

Sökande 
Namn Organisations-/personnummer 

Adress Postnummer och postadress 

 

ANSÖKAN 1(3) 
Dispens renhållning 

E-postadress Telefon dagtid (även riktnummer) 

Faktureringsadress om annan än ovanstående Eventuellt referensnummer eller annan uppgift vid fakturering 

Fastighetsbeteckning och adress som ansökan gäller 

Typ av bostad: 

Fritidsboende Permanentboende 

Antal personer som använder bostaden 

Slamtömning, latrin och urin (sophämtning, se sid 2) Glöm inte att skriva under din ansökan 

Egen hantering av avfall som utgör kommunalt avfall. Ange vilket eller vilka som ansökan gäller: 

Urin Slam Fosforfilter Latrin Övrigt: 

Beskriv hur materialet ska hanteras och spridas: 

Tömning och spridning av avloppsslam och/eller utsorterad urin kommer att utföras av lokal lantbrukare 

Namn på lantbrukaren Adress Organisationsnummer 

Bifoga kopia på skriftligt avtal mellan dig och lantbrukaren. Avtalet ska innehålla uppgifter om parter, giltighetstid, 
tömningsfrekvens, villkor för uppsägning och en beskrivning av hur lagring och spridning ska ske. 

Förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare och för fosforfilter. 

Typ av avloppsanordning Byggdes år Tillstånd finns från Bygg- och miljönämnden 

Ja Nej Vet inte 
Beskriv hur mycket/ofta bostaden används, antal personer och vistelsedagar samt årlig vattenförbrukning och dessa uppgifter finns. 

 Bifoga Kopia på anläggningens tillstånd och egenkontrolldokument exempelvis pH-mätning. Slamtömning vid vartannat 
hämtningstillfälle beviljas enbart för avloppsanläggningar som har aktuellt tillstånd. 

Postadress: Linköpings kommun, Miljöavdelningen, 581 81 Linköping
E-postadress: miljo@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)

LK 2122 utg 14 (september 2022) 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen



Sophämtning (slamtömning, latrin och urin, se sid 1) 

2(3) 

Gemensam avfallsbehållare med närboende. Observera att både du som söker dispensen och den du vill dela 
avfallsbehållaren med ska skriva under ansökan. 

Namn (på personen du ska dela avfallsbehållare med) 

Permanentadress (för personen du ska dela avfallsbehållare med) 

Fastighet och adress (värdfastighet där avfallet ska lämnas) 

Uppehåll i hämtning 

Dispens söks för perioden (maximalt fem år) 

Beskriv hur mycket bostaden används och hur mycket avfall det blir 

Om bostaden används, beskriv hur avfallet tas om hand 

Bifoga Kopia på faktura på elräkning eller annat dokument som visar hur stor elförbrukningen är per år. Uppehåll i 
hämtningen beviljas enbart för permanentbostäder som inte används, alternativt för fritidsbostäder som används i mycket låg
omfattning. 

Namnteckning sökande 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Namnteckning medsökande, gäller enbart gemensam avfallsbehållare 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Ansökan och bilagor skickas till: 

Linköpings kommun 
Miljöavdelningen 
581 81 LINKÖPING 

Alternativ via e-post till: 
miljo@linkoping.se 
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Information 
Avgifter för handläggning av ansökan 
För handläggning av ansökan tas timavgift ut. Information om Bygg- och miljönämndens taxa finns på 
kommunens webbplats: www.linkoping.se/miljotaxa

Grundavgift enligt renhållningsordningen 
Uppehåll i hämtningen befriar inte sökanden från att betala grundavgift till Tekniska verken. För mer information se 
www.tekniskaverken.se, sök på grundavgift. 

Möjliga undantag från föreskrifterna om avfallshantering 
Vilka undantag som är möjliga framgår av Lokala avfallsföreskrifter för Linköpings kommun. 

Giltighetstid 
Undantag från föreskrifterna kan beviljas för maximalt fem år i taget. Efter dispensperioden återupptas hämtningen 
av hushållsavfall automatiskt, om inte ny ansökan sker. Försenad ansökan som gäller avfallsbehållare medför 
ytterligare avgifter till Tekniska Verken för utkörning av behållaren. 

Beslutet är personligt och upphör att gälla om du flyttar. 

Information om behandling av personuppgifter 
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)) 

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs 
för att handlägga ärendet.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och miljönämnden. Nämnden är 
skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter.

Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. 

För frågor gällande behandling av personuppgifter kontakta bygg- och miljönämnden enligt följande: 
E-post: byggmiljonamndensbrevlada@linkoping.se, Telefon: 013-20 60 00 (kontaktcenter)
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