1 (2)
Miljöförvaltningen

Ansökan om tidsbegränsad dispens från
utsortering av matavfall enligt 68 §
Föreskrifter för avfallshantering för
Stockholms kommun (Kfs 2019:27)
Verksamheter med matservering

Observera att det endast är fastighetsägaren som kan ansöka om dispens.
Skicka ifylld blankett via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se eller via ordinarie post till
Miljöförvaltningen, Box 8136, 104 20 Stockholm

Obligatoriska uppgifter om fastighetsägaren
Fastighetsägarens namn

Fastighetsägarens org. nr.

Fastighetsägarens adress

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson (namn)

Kontaktperson (e-post)

Kontaktperson (telefonnummer)

Fakturaadress

Obligatoriska uppgifter om verksamheten
Verksamhetens namn

Verksamhetens adress

Verksamhetens org. nr.

För att dispens ska medges krävs enligt föreskrifterna att det föreligger särskilda skäl. Bifoga därför relevanta
handlingar som styrker varför dispens ska medges, såsom skiss över avfallsutrymmet, foton eller andra
dokument. Redovisa och motivera vilka alternativ du undersökt och varför de inte fungerar för
verksamheten/lokalen i fråga.
Tänk på att otydliga och bristfälliga underlag kan förlänga handläggningstiden.

Miljöförvaltningen

Information om behandling av personuppgifter

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Växel 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
https://start.stockholm/

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att
kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med
dig. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på
https://start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd/.
Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina
personuppgifter.
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Skäl för dispens
Beskriv skäl för dispensanmälan

Ansökningsperiod
Dispens ansöks till och med följande datum (ÅÅMMDD), ange:

Planerade åtgärder för att möjliggöra utsortering av matavfall
Beskriv hur du planerar att möjliggöra utsortering efter att ansökningsperioden gått ut

Information
Regler för avfallshantering

Regler om avfallshanteringen inom Stockholms kommun finns i Kfs 2019:27. Enligt 34 § är utsortering av
matavfall obligatoriskt och avfallet ska lämnas till renhållarens insamlingssystem för matavfall. Utsortering är
obligatorisk från och med den 1 januari 2021 för verksamheter med matservering som serverar fler än 25
portioner per dag. Enligt 68 § kan en fastighetsinnehavare efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden
medges dispens från kravet om utsortering av matavfall, om det föreligger särskilda skäl.
Tänk på

Du kan endast ansöka om en tidsbegränsad dispens från obligatorisk utsortering av matavfall. Du kan ansöka om
dispens för flera verksamheter samtidigt om dessa verksamheter delar på samma avfallsutrymmen. Om du vill
ansöka om dispens för flera verksamheter som befinner sig på olika fastighetsbeteckningar och som inte delar
avfallsutrymmen med varandra så fyller du i en blankett för respektive fastighetsbestånd.
Information om avgift

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar betalt för handläggning av dispensansökan. Avgiften debiteras enligt
gällande taxa. Se mer information på https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/miljoregler/miljotaxa/

