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Ansökan om total befrielse eller befrielse från
kommunal renhållning
I Enköpings kommun kan du ansöka om eget omhändertagande och
befrielse från skyldigheten att överlämna avfall under kommunalt ansvar
(hushållsavfall) till kommunen.
Befrielse från sophämtning
Befrielse från sophämtning innebär att fastighetsägaren inte har sopkärl för sitt kommunala avfall, dvs
sina brännbara hushållssopor. Detta förutsätter att fastighetsägaren själv kan hantera sitt hushållsavfall på
ett ut hälsoskydds- och miljöskyddssynpunkt godtagbart sätt.
Befrielsen medges för maximalt två år per ansökningstillfälle. För det fall särskilda skäl föreligger kan
dispens medges för en längre tidsperiod. Skyldighet att betala grundavgift kvarstår under uppehållstiden.
Total befrielse
Dispens som innebär total befrielse från hämtning av avfall under kommunalt ansvar medges endast om
fastighetens bostadsbyggnad är i sådant skick att den inte kan användas för bostadsändamål och därmed
är obebodd. Det innebär att avfall under kommunalt ansvar inte uppstår på fastigheten. Fastighetsägaren
har inte tillgång till de kommunala återvinningscentralerna och är inte skyldiga att betala grundavgift
enligt avfallstaxa.

Sökande

Namn

Personnummer

Adress
Postnummer och postadress
E-post*

Telefon

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Fakturamottagare

Namn/företagsnamn

Person-/organisationsnummer

Adress

Referensnummer

Postnummer och postadress

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Fastigheten

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97)
Fastighetens adress
Boende
Permanentboende

Fritidsboende

´Huset är obebott

Om huset är obebott, bifoga foton på det.
Hur många dagar besöker ni huset under säsongen?
Sker övernattning? Antal nätter per säsong?
För hur många år önskas befrielsen/totala befrielsen?

Motivering till
ansökan

Om möjligt, uppskatta mängden avfall som uppstår på fastigheten i kilogram.

Underskrift

Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Vilken hantering Verksamhet med mycket låg risk
sker vid
Bakning, till exempel bakar matbröd, hårt bröd eller torra kakor.
anläggningen

Hantering av livsmedel som inte kräver kylförvaring, till exempel frukt och grönsaker, godis
eller lagerhållning.

Fortsättning

Hantering av frysta livsmedel, till exempel säljer förpackad glass.
Uppvärmning av frysta, bearbetade produkter till exempel värmer upp pizzabitar eller pajer för
direktförsäljning eller servering.

Uppgifter om
verksamhetens
storlek

Verksamhetens
storlek

Mycket stor

Mellan
Liten
Mycket liten (I)
Mycket liten (II)
Ytterst liten

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Antalet sysselsatta som
arbetar med livsmedel
(årsarbetskraft). Exempelvis
butik, grossist, lager.
–

mer än 250 000

Stor

Uppgifter
om känslig
hantering

Antal portioner/kunder per
dag (genomsnitt på års
basis). Exempelvis restaurang, café, förskola.

Ton utgående produkter
per år. Exempelvis produktionsanläggning för kött,
fisk, glass, mjöl, bröd, öl,
sylt samt äggpackerier.
>10 000

25 001–250 000

fler än 30

1 000–10 000

2 501–25 000

11–30

100–1 000

251–2 500

3–10

10–100

81–250

2–3

3–10

26–80

1–2

1–3

25 eller färre

≤1

≤1

Till vilka serverar/tillverkar verksamheten mat
Sjukhus

Äldreboenden

Livsmedel för särskilda näringsändamål

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Förskolor

Allergiker

Inga känsliga grupper

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Märkning och
presentation

Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel.
Till exempel: industri utan huvudkontor, importör som översätter märkning eller butik med
egen tillverkning av till exempel matlådor.
Utformar märkning men märker/förpackar inte.
Till exempel: huvudkontor, importörer med färdigmärkta livsmedel eller matmäklare.
Utformar presentation men märker/förpackar inte livsmedel.
Till exempel: fristående restauranger eller catering.
Utformar inte presentation och märker/förpackar inte
Till exempel: butik med enbart färdigförpackade livsmedel, franchiserestauranger,
skola/förskola med centralt framtagen matsedel eller kyl- och fryshus.
Märker/förpackar livsmedel men utformar inte märkningen.
Till exempel: legotillverkning, tillverkning av livsmedel men som får färdigt märkningsunderlag
från annat ställe, butik med egen tillverkning men med centralt styrd märkning.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Läs mer i bilagan till denna blankett.

Uppgiftslämnarens
underskrift

Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
E-post *

Telefon (inklusive riktnummer)

* Anger du en e-postadress skickar vi som standard all skriftlig kommunikation med e-post. Anger du
ingen e-postadress skickar vi all skriftlig kommunikation per post.

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Org. nr.
212000-0282

Webbadress
www.enkoping.se
E-post
miljoavdelningen@enkoping.se

