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Ansökan insänds till  
Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog 
E-post: kommun@arjeplog.se 

Ansökan om befrielse eller uppehåll från kommunal soptömning 
eller eget omhändertagande av annat avfall än kompost och latrin 
Enligt 40, 41 eller 42 §§ Arjeplogs Renhållningsföreskrifter 2016. 

Sökande 
Namn* Personnr/Org.nr* 

Adress* Postnummer & Ort* 

E-postadress Telefon dagtid 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Mobiltelefon 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning* 

Fastighetsadress Postnummer & Ort 

Användning av fastigheten 
Hur används fastigheten idag?* Dagar per år som boende används: 

Permanentboende 
Fritidsboende 
Annat: 

Antal personer i hushållet:* 

Ansökan 
Ansökan avser:* 

Eget omhändertagande av hushållsavfall 
Befrielse från att lämna hushållsavfall (fastigheten är obeboelig eller förfallen) 
Befrielse från hämtning av kärlavfall för permanentbostäder 

Orsak för ansökan:* 

Uppskattade avfallsmängder 
Avfallstyp* Uppskattad 

avfallsmängd* (kg/år) 
Avfallstyp* Uppskattad 

avfallsmängd* (kg/år) 

Brännbart avfall: 
_____________________ 

Elektronik: 
_____________________ 

Matavfall: 
_____________________ 

Farligt avfall: 
_____________________ 

Förpackningar: 
_____________________ 

Övrigt avfallsslag: 
_____________________ 
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Redovisa hur avfallet kommer tas om hand (fortsättning på nästa sida) 
Brännbart avfall* (till exempel stearinljus, tobak, trä, kläder, disktrasor, fimpar, blöjor) 

 

Matavfall* 
 Komposteringen är anmäld till Miljö-, bygg- och räddningsnämnden* 

 

Förpackningar* (exempelvis glas, metall, tidningar och kartonger) 

 

Elektronik* 

 

Farligt avfall* (exempelvis batterier, lampor, färgburkar och spillolja) 

 

Övrigt avfallsslag* (exempelvis porslin och möbler) 

 

 
Information och upplysningar 
För handläggningen kommer en avgift att tas ut. Avgiften är baserad på gällande taxa, fastställd av 
Kommunfullmäktige. En avgift tas även ut för beslut om avslag, avvisning eller avskrivning. 

När ni lämnar eller skickar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger ni oss vissa personuppgifter om 
er själva. Era uppgifter loggas och innehållet som har inkommit sparas så att vi kan hantera ert ärende. 
Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska 
dataskyddslagen. Mer information finns på kommunens hemsida https://arjeplog.se/ 
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Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas till: 

Arjeplogs kommun 
938 81 Arjeplog 
Eller via e-post till: 
kommun@arjeplog.se (Ange i ämnesfältet vad ansökan avser) 

Kontaktsätt 

Jag vill ta emot beslut, skrivelser, delgivningar och andra dokument via:*  E-post  Brev 
 
Underskrift (Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. Jag samtycker till att 
uppgifterna behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning) 

Datum* Ort* 
  

Namnunderskrift sökande Namnförtydligande* 
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