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Ansökan om dispens för utsortering
av bygg- och rivningsavfall
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Ansökan om dispens för utsortering av bygg- och rivningsavfall enligt 15 § 3 kap. Avfallsförordningen (2020:614) 

Administrativa 
uppgifter 

Företagets namn/verksamhetsutövare Organisations- /personnummer 

Fastighetsbeteckning Besöksadress 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Kontaktperson 

Telefon E-post

Fakturamottagare om annan än sökande (Namn, person-/ organisationsnummer, adress, ev referens)

Ansökan avser Planerat startdatum: 

Planerat slutdatum: 

Byggnation 

Rivning

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webbsida 
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se www.smohf.se 

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Typ av byggnad

Entreprenad Företagsnamn

Kontaktperson entreprenör Telefon 

Platsansvarig Telefon

Startdatum Slutdatum

Beskrivning av entreprenadens omfattning

E-post

E-post
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Avfallsmängder

Trä   Mängd: ton

Brännbart material   tonMängd:

Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten       Mängd:                 ton

Metall Mängd: ton

ton

ton

Glas Mängd: 

Plast Mängd:  

Gips Mängd: ton

Kryssa i vilka typer av avfall som är aktuella samt uppskattad mängd som förväntas produceras.

tonMängd:

Dispens söks
för följande
avfall

Betong
Tegel
Klinker
Keramik
Sten

Avfallsslag Avfallskod

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Mottagningsanläggning

Avfallsslag Avfallskod Mottagningsanläggning
Material som består av: 

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Avfallsslag Avfallskod

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Mottagningsanläggning
Metall 

Trä 
Mängd (ton) 

Mängd (ton) 

Mängd (ton) 
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Vad sorteras
tillsammans?

Ange vilka avfallsslag som sorteras tillsammans, ex. trä+plast osv.

1. Mängd: ton 

2. Mängd: ton 

3. Mängd: ton 

4. Mängd: ton 

Dispens söks
för följande
avfall

Avfallsslag Avfallskod

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Mottagningsanläggning

Avfallskod MottagningsanläggningAvfallsslag 

Glas 

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Avfallsslag Avfallskod

Beskriv hur ni hanterar avfallet på arbetsplatsen 

Mottagningsanläggning
Gips 

Plast 

Mängd (ton) 

Mängd (ton) 

Mängd (ton) 
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Motivering till
varför dispens
ska ges

För att få dispens krävs det att separat insamling inte är genomförbar eller att separat insamling 
inte ger fördelar som överväger nackdelarna.
Motivera varför ni söker dispens för att sortera ut bygg- och rivningsavfall:

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 

Ort och datum 

Ansvarig verksamhetsutövarens underskrift Namnförtydligande 

Du betalar en avgift för din ansökan. Debitering sker enligt fastställd taxa, se www.smohf.se 

Ansökan skickas via e-post till miljokontoret@smohf.se eller per post till
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge 

Motivering till
varför dispens
ska ges

För att få dispens krävs det att separat insamling inte är genomförbar eller att separat insamling 
inte ger fördelar som överväger nackdelarna.
Motivera varför ni söker dispens för att sortera ut bygg- och rivningsavfall:

Handlingar 
som bifogas 
ansökan

Bifogas: 

Materialinventering*

Situationsplan*

Fullmakt. Om annan än verksamhetsutövaren skriver under ansökan* 

* Obligatoriska uppgifter
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