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Dispens från utsortering av avfall 
Ansökan om dispens från kravet om utsortering av 
avfallsslag vid bygg och rivning enligt 3 kap 15 § i 
avfallsförordningen (2020:614) 

 

1. Sökande 
 Namn  Personnummer/Organisationsnummer  

            

 Gatuadress  Postnummer Ort 

                  

 Telefon dagtid   Telefon mobil 

            

E-postadress 

      

Diarienummer byggnadsnämnden 

      

Fakturaadress om annan än ovan Er referens 

            

Postnummer Ort 

            

2. Fastighet för avfallshanteringen 
 Fastighetsbeteckning  Adress  

            

Fastighetsägarens namn om annan än sökande 

      

3. Entreprenör 
 Företagsnamn 

      

Kontaktperson entreprenör 

      

Telefon E-post 

            

Platsansvarig 
      

 Telefon  E-post 
            

Startdatum Slutdatum 

            

4. Beskrivning av entreprenaden 
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5. Dispens sökes för följande avfall 
Avfallsslag Mängd Avfallskod Sorteras som Mottagningsanläggning 

  Brännbart                         
Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen, samt eventuell eftersortering på mottagningsanläggning.   

      

Avfallsslag Mängd Avfallskod Sorteras som Mottagningsanläggning 

  Trä                         
Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen, samt eventuell eftersortering på mottagningsanläggning.   

      

Avfallsslag Mängd Avfallskod Sorteras som Mottagningsanläggning 

 Mineral som består av:      

  Betong                         

  Tegel                         

  Klinker                         

  Keramik                         

  Sten                         
Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen, samt eventuell eftersortering på mottagningsanläggning 

      

Avfallsslag Mängd Avfallskod Sorteras som Mottagningsanläggning 

  Metall                         
Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen, samt eventuell eftersortering på mottagningsanläggning 

      

Avfallsslag Mängd Avfallskod Sorteras som Mottagningsanläggning 

  Glas                         
Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen, samt eventuell eftersortering på mottagningsanläggning 

      

Avfallsslag Mängd Avfallskod Sorteras som Mottagningsanläggning 

  Plast                         
Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen, samt eventuell eftersortering på mottagningsanläggning 
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Avfallsslag Mängd Avfallskod Sorteras som Mottagningsanläggning 

  Gips                         
Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen, samt eventuell eftersortering på mottagningsanläggning 

      

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

      

7. Bilagor till ansökan 
Bifoga relevanta handlingar för er dispens, till exempel situationsplan som visar tillgängliga ytor för uppställning av containrar/avfallskärl. I de fall ni 
har bygg- och rivningslov ska materialinventering skickas med. Redovisa i detta fält vilka bilagor ni skickar med.   

      

8. Namnteckning 
Ort och datum 

      

Namnteckning, sökandes namn Namnförtydligande 

       

Personuppgifterna i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom miljö- och 
stadsbyggnadskontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av personuppgifter, se 
www.danderyd.se/dataskydd. 

 

 

Lämna in ansökan i god tid  
Ansökan kan lämnas in digitalt via www.danderyd.se/kontaktakommunen, eller skickas till postadress: Miljö- och 
stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11 Danderyd 
 

Avgift 
För handläggning av ansökan tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift enligt taxa som kommunfullmäktige har beslutat. 
Information om aktuell taxa finns att hämta på www.danderyd.se. 
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