
1(2) 
)

Södra Smålands avfall & miljö, SSAM 

Box 3060    

350 33 Växjö 

0470-59 95 00  

info@ssam.se 

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall 

ÄLMHULT 

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en längre 

sammanhängande tid. Se mer information på sida 2 i blanketten. 

Uppgifter om fastigheten 

Fastighetsbeteckning 

Anläggningsnummer 

(se faktura) 

Besöksadress 

Typ av fastighet  Helårsbostad  Fritidsbostad  Annat………………………… 

Uppgifter om den sökande 

Fastighetsinnehavare/ 
Sökande 
Adress 

Postnummer och ort 

Telefon (dagtid) Telefon (kvällstid) 

Uppehåll i hämtningen ska gälla: fr o m……………. t o m………………… 
 (år-månad-dag)  (år-månad-dag) 

Härmed intygas att fastigheten inte kommer att utnyttjas under 

ovanstående period:  

Underskrift sökande 

Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

 
 

Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna. Ifyllda uppgifter kommer att registreras i vårt datasystem för 

att effektivt kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. SSAM hanterar alla personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).   

Anledning till uppehåll 
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Datum 

Dnr 

Ansökan beviljas. Ansökan avslås. 

Undantaget gäller fr o m t o m 

SSAM 

Beslutet delges den sökande. 

Södra Smålands avfall & miljö, SSAM 
Box 3060     
350 33 Växjö 
0470-59 95 00  
info@ssam.se 

  Följande regler gäller för uppehåll i hämtning av hushållsavfall: 

För permanentboende ska uppehållet vara minst sex månader i en sammanhängande period. 

För fritidsboende ska uppehållet vara under hela hämtningsperioden. 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall beviljas i max tre år, efter det öppnas 

abonnemanget automatiskt om inte en ny ansökan har gjorts. Vid ägarbyte upphör 

undantaget att gälla. 

Anmälan ska vara SSAM tillhanda minst två veckor innan uppehållets början. För 

handläggning av ärende om uppehåll i sophämtningen utgår en avgift om 300 kr per 

ärende. En ändringsavgift enligt den gällande taxan ska också betalas av den sökande. 
Grundavgift debiteras under hela uppehållsperioden

Slutdatum måste anges i ansökan för att uppehåll ska medges. 

Fylls i av SSAM 

DELEGATIONSBESLUT 
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