
Namn:

Adress: Postnummer och ort

Personnummer/organisationsnummer: Telefon: 

E-post:

Ansökan avser
 Uppehåll i sophämtning         Uppehåll i slamtömning

Jag söker uppehåll för 2 år   JA      NEJ 

Uppehållet beviljas från det datum ansökan inkommer och två år framåt. Om fastigheten tas i bruk tidigare så ska detta 
anmälas till vår kundtjänst.

Om nej, jag ansöker om uppehåll för tidsperiod från och med _________________ till och med _________________ 
För att uppehåll ska beviljas krävs att fastigheten inte nyttjas. (Enstaka tillsynsbesök är tillåtna.)

Ansökan avser fastighet
Anläggningsnummer: Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress: Postnummer och ort:

Jag intygar att fastigheten ej kommer att nyttjas under den period jag angivit ovan.
Underskrift Datum:

Namnförtydligande:

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar
dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter.
Blanketten är redigerbar och kan fyllas i direkt på datorn. Om du skriver för hand på utskrift, texta gärna!

          UPPEHÅLL BEVILJAS:
 

_____________________ 
                                                  Miljö- och hälsoskyddsnämnden
      Datum:

Skickas till: Kontaktuppgifter Uppsala Vatten: 
Uppsala Vatten och Avfall AB, Kundtjänst Tel: 018-727 94 00 
Box 1444 Fax: 018-727 94 10 
751 44 Uppsala E-post: kundtjanst@uppsalavatten.se

Ansökan om uppehåll i sophämtning/slamtömning

Uppehåll i sophämtning kan du få om fastigheten inte används under en sammanhängande period om minst sex månader. 
För uppehåll i slamtömning krävs en sammanhängande period om minst 15 månader. Uppehållet gäller i max två år, därefter 
måste en ny ansökan göras. Under uppehållet betalar du en årlig avgift enligt gällande taxa, för närvarande 150 kr/år för  
sophämtning och 385 kr/år för slamtömning. OBS, under beviljat uppehåll tas kärlen i retur till Uppsala Vatten.

Fastighetsinnehavare / nyttjanderättsinnehavare 

UPPEHÅLL REKOMMENDERAS / REKOMMENDERAS EJ
SKÄL:

_____________________ 
Uppsala Vatten och Avfall AB
Datum:
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