
     
 

 
SÄFFLE KOMMUN  

Postadress 
Teknik- och fritidsförvaltningen 
661 80 Säffle 

Besöksadress 
Järnvägsgatan 9 

E-post teknik.fritid@saffle.se 
Telefon 0533-68 17 50 
Fax 0533-68 17 89 

Organisationsnr 212000-1900 
Bankgiro 294-7935 
 

 

Blanketten skickas till: 
Säffle kommun 
Teknik och fritid 
661 80 Säffle 

 

 

 

 

                                          

 

 

 
 

 

ANMÄLAN OM UPPEHÅLL I HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH SLAM  
I ÅMÅLS KOMMUN, enligt Åmåls kommuns renhållningsföreskrift § 49 och § 50  
 

  Kunduppgifter  Var vänlig texta tydligt 
Fastighetsägare/Nyttjanderättshavare 
 
 

Personnummer  

VILLKOR FÖR 
UPPEHÅLL  
I HÄMTNING AV 
HUSHÅLLSAVFALL 
OCH SLAM 

 

UPPEHÅLL I HÄMTNING 
AV HUSHÅLLSAVFALL  
Kan sökas om fastigheten 
kommer att vara obebodd och 
inte kommer att nyttjas under 
sammanhängande tid av minst 
6 månader. Ett beviljat 
uppehåll gäller i maximalt 3 år. 
 

Ett uppehåll i hämtning 
innebär inte befrielse från att 
betala renhållningstaxans 
grundavgift. 
 

Att fastigheten används 
sporadiskt eller att små 
mängder hushållsavfall 
produceras är inte skäl som 
medger uppehåll. 
 

UPPEHÅLL I HÄMTNING 
AV SLAM 
Kan sökas om fastigheten inte 
kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid om 
minst 1 år. Uppehåll gäller 
maximalt 3 år. 
 
Hämtning startar automatiskt 
efter uppehållsperiodens slut. 
 

---------------------------------- 
 

ANMÄLAN 
Anmälan ska ske minst 4 
veckor innan uppehållet ska 
börja gälla. Uppehåll kan inte 
anmälas tillbaka i tid. 
 
ÄNDRADE 
FÖRHÅLLANDEN 
Om fastigheten börjar nyttjas 
under uppehållsperioden måste 
detta meddelas kundtjänst för 
VA/Renhållning på telefon 
0533-68 15 89. 
 

Adress 
 
 

Telefon  

Postnummer 
 
 

Ort Mobil  

E-post  

 

Uppgifter om fastigheten: 
 

 Anmälan avser uppehåll för fastighetsbeteckning: 
 
 

 

Fastighetens adress: 
 
 

 

 

Anmälan avser uppehåll för: 
 

      

     Permanentbostad  
 

 

        

        Fritidshus 
 

  

     

Hushållsavfall:  Kommer ej att uppkomma på fastigheten under anmäld period 
(minst 6 månader, max 3 år)      

 

     

      Slam:  Fastighetens avloppsanläggning kommer ej att nyttjas under anmäld period 
(minst 1 år,  max 3 år)         

 

Från datum: 
 
 

Till datum: 
 

 

Orsak till uppehåll: 
 
 
 

 

 
 Underskrift Fastighetsägarens underskrift/Nyttjanderättshavaren 

 

Datum Namnteckning: 
 
 

 

 

 
Dataskyddsförordningen (GDPR)  
Uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och kompletterande 
integritetslagstiftning. Information om dina rättigheter finner du på kommunens 
hemsida www.saffle.se. 

 

 

http://www.saffle.se/
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