
 Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall  
från villa/radhus i Stockholms stad. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
                  Viktig information om uppehåll 

Fota eller skanna blanketten och skicka med e-post till kund@svoa.se  
Alternativt posta blanketten till Stockholm Vatten och Avfall, Kundservice, 106 36 Stockholm  
• Ansökan måste vara Stockholm Vatten och Avfall tillhanda senast 1 månad innan uppehållsperioden är tänkt att börja. 
• Enligt Renhållningsordningen för Stockholms kommun kan uppehåll i sophämtning medges om fastigheten inte används under en 

sammanhängande period av minst 3 månader. 
• Uppehåll i sophämtningen beviljas i regel för max 1 år i taget.  

Om du önskar uppehåll längre tid ska detta motiveras på baksidan av ansökan. 
• Under sommartid kan du ansöka, och få beviljat, uppehåll i matavfallshämtningen om du samtidigt har ett särskilt tillstånd att ha 

varmkompost från miljöförvaltningen. 
• En fastighet som har både matavfallshämtning och hushållsavfallshämtning kan inte medges uppehåll för endast hämtning av 

hushållsavfall. 
 

                  
                  Fastighetsuppgifter 

 Fastighetsbeteckning  Permanenthus  Fritidshus  

 Namn 

 E-post  Telefon 

 Gatuadress  Postadress 

 Hämtningsadress (om annan än ovan)  Kundnummer (se faktura) 

                   
                  Ansökan om uppehåll i sophämtning 

 

Då ovanstående fastighet inte kommer att nyttjas under tiden fr o m ………………….…..…..……… t o m …………………..…………..… 
ansökes om uppehåll i hämtning av hushållsavfall under denna tid. 
 
 

Jag ansöker om uppehåll för min: 
hushållsavfalls- och matavfallshämtning. 
matavfallshämtning. 
hushållsavfallshämtning*. 

 

                      *Uppehåll i enbart hämtning av hushållsavfall kan endast medges om du INTE har matavfallshämtning.  

                  Underskrift 
 Datum  Sökandens underskrift Namnförtydligande 

                  
                  
 
                 Stockholm Vatten och Avfall, beslut 

 
Uppehåll enligt ansökan beviljas. 

  

Uppehåll endast under tiden fr o m ………………………… t o m ………………………… beviljas p g a att ansökan inkommit  
   mindre än 1 månad från begärd periods början eller att skäl för uppehåll mer än 1 år inte redovisats i ansökan. 
  

Uppehåll avslås med motiveringen………………………………………...…………………………….................................................... 
 

  Stockholm den Enligt delegation  Namnförtydligande 
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