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Administrativa uppgifter 
 

Sökande Person-/organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Kontaktperson (namn, telefon, e-post) 

 
 Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

 
 
 

 Anlitad entreprenör (namn och telefon) 
 
 
 

 Fakturamottagare (timavgift tas ut för handläggning av ärendet) 
 
 

 Fakturaadress 
 
 

 Märkning av faktura 
 
 
 
 Beskrivning av entreprenaden 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dispens söks för följande avfall 

Avfallsslag 

Trä 
 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar eller lagrar) avfallet 
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Avfallsslag 

Mineraler som består av: 

Betong 

Tegel 

Klinker 

Keramik 

Sten 
 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar eller lagrar) avfallet 

 
Avfallsslag 

Metall 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar eller lagrar) avfallet 

 
Avfallsslag 

Glas 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar eller lagrar) avfallet 

 
Avfallsslag 

Plast 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar eller lagrar) avfallet 

 
Avfallsslag 

Gips 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar eller lagrar) avfallet 
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Motivering för att dispens ska beviljas 
Motivera tydligt varför du ansöker om dispens. Beskriv varför avfallsslagen inte kan sorteras på plats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor till ansökan 
Bifoga relevanta handlingar (såsom materialinventering och situationsplan som visar tillgängliga ytor för uppställning av containrar) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

 Datum och anmälarens underskrift  Namnförtydligande 
 
 
 
 

Avgift: timavgift 1040 kronor/timme 
 

Anmälan skickas till: mob@kramfors.se 
 

Kramfors kommun, Miljö- och bygg 
Ringvägen 34 
872 80 Kramfors 

 
Kontakta oss vid eventuella frågor: 0612-800 00 (växel),  www.kramfors.se 

 

 

mailto:mob@kramfors.se
http://www.kramfors.se/


 

 

Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar när du skickar en ansökan, synpunkt eller annat 
registreras eftersom det behövs för vårt myndighetsarbete.  De behandlas enligt 
reglerna i dataskyddsförordningen  (GDPR). Vill du veta mer kan du läsa på vår 
webbplats www.kramfors.se. 

http://www.kramfors.se/
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