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Dispens från utsortering av avfall 

Blanketten skickas till: Miljöenheten Ansökan om dispens från kravet om utsortering av
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se avfallsslag enligt 3 kap 15§ i avfallsförordningen 

(2020:614) 

Sökande 
Namn Person-/organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Telefon dagtid Telefon mobil E-post 

Fakturaadress (om annan än ovan) Er referens 

Postnummer Ort 

Fastighet för avfallshanteringen 
Fastighetsbeteckning Adress 

Fastighetsägarens namn om annan än sökande 

Entreprenör 
Företagsnamn 

Kontaktperson entrepenör Telefon Epost 

Platsansvarig Telefon E-post 

Startdatum Slutdatum 

Beskrivning av entreprenadens omfattning 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 
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2(3) 
Dispens söks för följande avfall 

Avfallsslag 

Trä 
Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Avfallsslag 
Mineral som består av: 

Betong 

Tegel 

Klinker 

Keramik 

Sten 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Avfallsslag 

Metall 
Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Avfallsslag 

Glas 
Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Avfallsslag 

Plast 
Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Avfallsslag 

Gips 
Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00 
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se 
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3(3) 
Motivering för att dispens ska beviljas 

Motivera tydligt varför ni ansöker om dispens. Notera att kostnadsskäl i allmänhet inte kan anses vara skäl för att beviljas dispens från kravet på 
utsortering på plats. Beskriv hur ni gör för att i möjligaste mån materialsortera på plats. 

Bilagor till ansökan 
Bifoga handlingar relevanta för er dispens, till exempel situationsplan där arbetet med hantering av avfallet sker. I det fall ni har bygg eller rivningslov 
ska materialinventering skickas med. Redogör i detta fält vilka bilagor ni skickar med. 

Namnteckning 
Ort och datum 

Sökandes namn 

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) 
När din ansökan om tillstånd - installation av värmepump har kommit till kommunen blir det en allmän handling som alla har rätt att ta 
del av. Personuppgifterna som sparas och behandlas är de du angett på denna blankett. Syftet med en sådan behandling är för att 
kunna handlägga din ansökan om tillstånd - installation av värmepump. Anledningen är att Ulricehamns kommun ska kunna handlägga 
ditt ärende på ett korrekt vis. Den rättsliga grunden är uppgifter för myndighetsutövning. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill radera, rätta eller begära registerutdrag 
hittar du även kontaktuppgifter till kommunen och våra dataskyddsombud på webbsidan. 
https://www.ulricehamn.se/om-webbplatsen/personuppgifter/ 

Avgifter 

En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den är baserad på av kommunfullmäktige fastställd taxa. 
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