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ANSÖKAN 
Åberopande av § 5.2 Mjölby kommuns och  
§ 5.3 Boxholms kommuns renhållningsordning 
ansöker jag om uppehåll från hämtning av 
hushållsavfall 

 
 
 
 
 

Uppgifterna kommer att registreras i miljönämndens register och behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, eller med stöd av speciallagstiftning. 
För mer information eller rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljökontoret. 

 
Ansökningsavgift: 410 kronor. Faktura skickas i efterhand. 

 
Ansökan avser 

 Från och med datum Till och med datum 
Åretruntboende 

 Uppehållet avser perioden År 
Fritidsboende 

 

Uppgifter om fastigheten som ansökan avser 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

Antal boende 

 

Sökanden 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

Antal boende 

 

Orsak till uppehåll 
Specificera (vid platsbrist bifoga separat skrivelse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
Ort och datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Namnteckning, sökanden Namnförtydligande 
 

Uppdaterad 2015-09-08  Miljökontoret 

Postadress 
Mjölby kommun 
Miljökontoret 
595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11 

Telefon 
0142 - 850 00 
 

Internetadress 
www.mjolby.se  

e-postadress 
miljo@mjolby.se 
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Undantag från renhållningsordningens bestämmelser 
Undantag från renhållningsordningens bestämmelser prövas av miljönämnden. Renhållningsordningen för Mjölby kommun 
är fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-16 och för Boxholms kommun fastställd av kommunfullmäktige 2005-03-29.  

 
Uppehåll i sophämtningen 
Uppehåll i hämtning vid permanent bostad kan medges efter att skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst tre månader inkommit till miljökontoret. Uppehåll kan i 
Mjölby kommun beviljas för högst fem år i taget och i Boxholms kommun beviljas för högst ett år i taget.  
Beviljande undantag kan upphävas om föreskrifterna inte följs. 
För fritidshus gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperioden 1 maj – 30 september. 
Ansökan ska inlämnas senast en månad före avsedd uppehållsperiod. Ansökan gäller ej retroaktivt. 

 
Uppehåll i hämtning av hushållsavfall innebär inte total avgiftsbefrielse för renhållning, endast befrielse från hämtnings- och 
behandlingsavgift. Detta eftersom  beslut om sortering av visst avfall förutsätter att kommunen tillhandahåller och därmed 
har kostnader för bl.a. återvinningsstationer samt mottagning av hushållens farliga avfall, kylmöbler samt grovavfall m.m. 

Postadress 
Mjölby kommun 
Miljökontoret 
595 80 MJÖLBY 

Besöksadress 
Burensköldsvägen 11 

Telefon 
0142 - 850 00 
 

Internetadress 
www.mjolby.se  

e-postadress 
miljo@mjolby.se 
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