Ansökan om undantag från Knivsta kommuns avfallsföreskrifter
40 § Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun

Blanketten sänds till:
Knivsta kommun
Avfallsenheten
741 75 Knivsta
E-post: avfallsenheten@knivsta.se

Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att särskilda skäl föreligger och att
det inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Dragavstånd
För en- och tvåbostadshus och fritidshus får avståndet inte överstiga 1,5 meter. Om det finns särskilda
skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, besluta att avstånd får vara längre.
För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus som ingår i gemensamhetslösning, ska
kärl placeras högst 10 meter från platsen där hämtningsfordonet normalt stannar. Om avståndet
överstiger 10 meter debiteras särskild avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa. Avståndet får
inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan, besluta
att avstånd får vara längre.

Från och med datum
☐ Jag

uppfyller ej ovanstående villkor gällande dragavstånd och söker undantag av särskilda

skäl:
Motivering:

Sökande
Namn

Personnummer/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon-/mobilnummer

Postnummer

Postort

E-postadress

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet
☐Åretruntbostad

Fastighetens adress

☐ Fritidsbostad ☐ Verksamhet
Antal boende i hushållet

Nuvarande kärlstorlek och hämtningsintervall
Underskrift
Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter är riktiga:

Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Ansökan ska ske senast 4 veckor innan ändringen ska träda ikraft
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Information om behandling av personuppgifter
Knivsta kommuns Samhällsutvecklingsnämnd behandlar dina personuppgifter enligt EU:s
dataskyddsförordning (DSF) och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning.
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