
Sida 1 av 2 

 

    
Postadress 
Nordanstigs kommun 
Box 56 
829 91 Bergsjö 

Besöksadress 
Homons ÅVC 
Homon 121 
829 96 Jättendal 

Telefon 
0652-361 86 
0652-361 84 
 
 

E-post 
avfall@nordanstig.se 
nordanstig.se/avfall 

 
 

 Meddelande    

  
  

 

 

Uppehåll i avfallshämtning för småhus  

Anmälan ska ha inkommit till kommunen senast en månad innan avsedd 
uppehållsperiod. Skyldighet att betala grundavgift på 710 kronor/år kvarstår.  

 
Fastighetsinnehavarens personuppgifter  
Namn  Kundnummer(ej obligatorisk uppgift) 

Fastighetsbeteckning  Fakturaadress  

Hämtadress  E-postadress 

Postnummer  Postadress  

Telefonnummer   Telefonnummer  

 

Uppehållet avser perioden 

 
Skäl för uppehåll  

 

 

 

 
Villkor för uppehåll i avfallshämtningen:  

• Fastigheten kommer inte att nyttjas alls under aktuella perioden. 

• Tidsperioden för uppehållet ska gälla minst fyra månader och högst ett år. 

• Avfallskärlet ställs undan under uppehållstiden. 
 

Uppfylls inte villkoren för uppehållet har Nordanstigs kommun rätt att efterdebitera 
hämtningsavgift för hela den angivna perioden  

  
 
Var god se sidan 2 för övrig information och underskrift! 
   

Fr.o.m. datum/år T.o.m. datum/år 



 
Information 

Uppehåll i hämtningen kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid av minst fyra månader.  

Meddelande om uppehåll ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod 
för att gälla.  

Uppehåll kan sökas för maximalt ett år.  

Abonnemanget startas automatiskt upp igen efter uppehållets slut. 

Skyldighet att betala grundavgift på 710 kronor/år kvarstår.  

Ändringen i abonnemanget innebär en hanteringskostnad på 166 kronor. 

Anmälan mejlas i första hand till avfall@nordanstig.se 

eller med post till Nordanstigs kommun 
Avfall och återvinning  
Box 56 
829 21 Bergsjö 
 

Blanketten kan också lämnas ifylld direkt till administrationen på Homons 
Återvinningscentral 

Datum 
      
Underskrift 

Namnförtydligande 
      

 
Med min underskrift samtycker jag till att mina personuppgifter GDPR.  
Läs mer på nordanstig.se/gdpr 

Ovanstående enligt 29§ ”Föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Nordanstigs kommun” 
antagen av kommunfullmäktige 2022-06-27. 
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