ANSÖKAN
VILHELMINA KOMMUN
Tekniska enheten

om dispens från grundavgiften
för renhållning
(enligt lokala föreskrifter om avfallshantering)

34 § Fastighet som kan betecknas som ödehus (ruckel) kan söka total befrielse från kommunal avfallshantering.
Fastigheten ska då vara obeboelig och får inte användas till annan verksamhet, inget vatten och avlopp inkopplat.
Fastigheten förutses inte generera avfall av något slag samt vara avstädat från hushållsavfall.
Dispensen från avfallshantering är personlig och inte knuten till fastigheten. Vid total befrielse från avfallshantering
tas ingen grundavgift ut. Ansökan om dispensens om total befrielse prövas av Kommunstyrelsen. Beviljad befrielse
gäller högst 3 år från datum i beslut. Därefter öppnas abonnemanget automatiskt om inte fastighetsägaren sökt ny
dispens. Dispensen kan komma att återkallas om brukandeförhållande eller ägarförhållandet ändras.
Avgift för handläggning tas ut av Kommunstyrelsen.
Fastighetsägare äger inte rätt att transportera eget avfall utanför kommunen, ej heller att bränna och gräva ner.

Sökande
Namn

Telefon

Utdelningsadress (gata, box, etc.)

E-post

Postnr och ort

Organisations-/personnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Hus
Byggnadens användning
(om annan - ange vad)
Antal övernattningar per år

Fritidshus

Ödehus

Annan……………………………………………….

0st.

5 st.

Fler än 10 st.

Beskriv fastighetens skick och redogör varför den inte kan användas.
Bifoga gärna foto

Är fastigheten under renovering

Ja
Kommer någon avfallstjänst användas.
( T.ex. Farligt avfall, Grovsopor, Deponi,
Trädgårdsavfall)
Befrielse söks för

Nej
Ja

1 År

Nej
2 År

3 År

Avgift
För handläggning av ärendet tas en avgift ut på 1000 kr enligt taxa 2019 fastställd av kommunfullmäktige
Ärendet handläggs av Kommunstyrelsen. Frågor besvaras av Tekniska kontoret tel. 0940-140 00
Datum

Blanketten skickas till
Kommunstyrelsen
Vilhelmina kommun
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Namnteckning

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för
personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits
emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas
enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till
kommunens hemsida.

