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Tillfälligt uppehåll i avfallshämtning i Ludvika kommun
Kunduppgifter
Fastighetsägare

Personnummer eller organisationsnummer

Faktureringsadress

Kundnummer (se faktura)

Postnummer och ort

Telefonnummer

E-postadress:

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Anläggningsnummer

Fastighetens adress

Fastighetens postnummer och ort

Uppehåll i avfallshämtning gäller:
Permanentbostad

Fritidshus helår

Fritidshus säsong sommar

Fritidshus säsong vinter

Period för upphåll i avfallshämtning (år-månad-dag)
Från och med:

till och med:

Skäl för uppehåll:
Bortrest från permanentbostaden

Egen renovering med boende på annat håll

Planerar att inte vistas i fritidshuset

Fastigheten används inte då den är ett dödsbo

Renovering av anlitat företag med boende på annat håll

Fastigheten är till försäljning och används inte till boende

Annat, nämligen:

Ort och datum

Underskrift

Fyll i blanketten och skicka den till WBAB, Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken. Blanketten ska ha kommit
in till oss senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på wbab.se.
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När kan jag få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen?
Om du inte vistas i din permanentbostad under en sammanhängande period av minst fyra månader
kan du få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen. För fritidshus gäller att du inte vistas i det under
hela din hämtningssäsong.

Hur påverkar tillfälligt uppehåll min avfallsavgift?
Avfallstaxan är indelad i en grundavgift samt en hämtnings- och behandlingsavgift. Under
perioden som du har uppehåll i avfallshämtningen betalar du endast grundavgift. Den täcker
kostnader för exempelvis administration, planering och information. Dessutom har du möjlighet
att använda återvinningscentralerna.

Hur länge kan jag få tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen?
Du kan ha uppehåll i avfallshämtningen i max tre år. Uppehållet är knutet till dig som fastighetsägare
och inte fastigheten. Om fastigheten byter ägare upphör uppehållet att gälla.

Mer information
I föreskrifterna (37 §) för avfallshantering på vår webbplats wbab.se kan du läsa mer om vad som
gäller för tillfälligt uppehåll i avfallshämtningen. Vi samarbetar med vår tillsynsmyndighet miljö och
bygg i Ludvika kommun och vi kan komma att kontakta dem i ärendet.
För aktuella priser, se vår webbplats wbab.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.

