ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN
ELDNINGSFÖRBUD

Information
Dispens krävs inte vid eldning veckorna 16, 17, 18 samt 41, 42 eller 43. Vid eldning dessa veckor tänk
på att visa hänsyn till grannar, att vindriktningen inte ligger mot närliggande fastigheter och att
eventuellt eldningsförbud kan råda.
För handläggning av ärenden gällande dispens från eldningsförbud tas en avgift om 2100 kr ut enligt
gällande taxa. Observera att avgift tas ut även vid avslag.
Det som får eldas vid beviljad dispens är trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall är torra kvistar och grenar.
Gräs, mossa, löv, hela träd och liknande är inte trädgårdsavfall och får inte eldas. Vid bortskaffning av
hela träd eller stockar kan detta flisas och köras till återvinningscentralen.
Om du vill svedjeelda gräs ska du ta kontakt med Stockholms brandförsvar, 08-454 8339, eftersom
detta inte regleras av kommunen. Svedjeeldning av gräs innefattas inte under kategorin
trädgårdsavfall. Övrigt gräs som klippts och samlats ihop räknas som avfall, men inte trädgårdsavfall.
Detta ska komposteras och får inte eldas.
OBSERVERA ATT HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR DISPENS FRÅN ELDNINGSFÖRBUD ÄR CA
6 VECKOR.
Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Sökanden
Sökandens namn: *)

Personnr./ Org. nr:

Fastighetens adress:

Adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./ Org. nr:

Fakturaadress:
E-post:
*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.

Firma/Fakturamottagare
Företagsnamn/Namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Kontaktperson

Postnummer och Ort

Telefon

Faktureringsadress

Mobiltelefon

Postadress

E-post
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Fastighet där eldning ska ske
Adress:

Fastighetsbeteckning:

Postadress:

Fastighetsägare (om annan än sökande):

Information om eldningen

Datum då eldning ska ske
Vad ska eldas?
Trädgårdsavfall*

Annat avfall, vad:______________________________

Hur stor mängd ska eldas (uppskatta m³)?
Skäl till att eldningen ska ske, varför annat bortskaffande inte är aktuellt:

*Trädgårdsavfall är torra kvistar och grenar. Gräs, mossa, löv, hela träd och liknande är inte trädgårdsavfall och får inte eldas.

Kommande frågor gäller endast om det är annat avfall än trädgårdsavfall som ska eldas
Vilken typ av avfall ska eldas? Beskriv så noga som möjligt:

Ligger någon dricksvattentäkt inom 100 meter från fastigheten där eldningen ska ske?
Ja
Nej
Om ja, uppskatta på vilket avstånd:

Övriga upplysningar

Till ansökan SKA bifogas
•

Kartskiss där plats för eldningen markeras ut.

•

Godkännande från fastighetsägare för fastigheten
där eldning ska ske om det inte är sökandens.

Bifogat? Checka av för att inte missa
någon bilaga.
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Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandes underskrift – för företag medsänds bevis om firmatecknare

Ort och datum:

Ort och datum:

Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org. nr:

Personnr./ Org. nr:

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan
finns tillgänglig på kommunens webbplats.

Komplett ansökan skickas till:
•

varmdo.kommun@varmdo.se
Eller

•

Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna
behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter
om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och
hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt
dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen,
datainspektionen.se.
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