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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina 
uppgifter. Den informationen hittar du på baksidan av denna blankett/ längre ner på sidan. 

Ansökan om dispens från kravet om utsortering av avfallsslag 
Enligt 3 kap 15 § i avfallsförordningen (SFS  2020:614) 

Enigt avfallsförordningen (SFS 2020:614) ska från och med den 1 augusti 2020 allt avfall som uppstår 
vid bygg- och rivningsarbeten sorteras. Det ska sorteras i fraktionerna trä, glas, plast, gips, metall och 
mineraler (betong, tegel, klinker, keramik eller sten).  

Sökande 

Namn Person-/organisationsnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefonnummer E-postadress

Fakturadress (om annan än ovan) Ev. referens 

Postnummer Ort 

Fastighet 

Fastighet Adress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Entreprenad (om annan än sökande) 

Företag Kontaktperson 

Telefonnummer E-postadress

Tidpunkt för arbete 

Startdatum Slutdatum 

Uppdaterad 2023-01-09

Miljö- och byggnadsnämnden 
Hamngatan 3 
234 81 Lomma 
040-641 10 00
www.lomma.se
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Dispens söks från 

Avfallsslag: 
� Trä 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar och lagrar) avfallet 

Avfallsslag: 
� Glas 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar och lagrar) avfallet 

Avfallsslag: 
� Plast 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar och lagrar) avfallet 
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Avfallsslag: 
� Plast 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar och lagrar) avfallet 

Avfallsslag: 
� Metall 

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar och lagrar) avfallet 

Avfallsslag: 
� Mineraler 
o Betong
o Tegel
o Klinker
o Keramik
o Sten

Avfallskod Mottagningsanläggning 

Beskriv hur ni hanterar (till exempel river, sorterar och lagrar) avfallet 



 
 

4 
 

Motivering för att dispensen ska beviljas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namnunderskrift 

Ort och datum 
 
Sökande 
 

 
Eventuella bilagor (exempelvis situationsplan över arbetsplatsen eller materialinventering) ska 
bifogas ansökan 
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Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. 
Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så 
enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydds-
myndigheten (IMY), www.imy.se. 
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