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Dispens från sortering av bygg- och rivningsavfall  

 
Lämna in din dispensansökan till miljöförvaltningen senast sex veckor före 

rivningsarbetet ska börja. Vi tar ut en avgift enligt vår taxa för handläggningen av din 
dispensansökan. 

 
Uppgifter om verksamhetsutövaren 
Företag/Verksamhetsutövare 

 

Organisationsnummer 

 

Postadress 

 

Kontaktperson 

 

Telefon E-post 

 

Faktureringsadress 

 

Eventuell referenskod 

 

 
Uppgifter om bygg-/rivningsplatsen 
Besöksadress 

 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare 

Beskriv vilken typ av byggnad som ska renoveras eller rivas och vilken typ av verksamhet som bedrivits där.  

 

 

Beräknad total mängd avfall för 

renoveringen/rivningen: 

 

Beräknad mängd avfall som inte kommer att sorteras: 

 

Vilket/vilka avfallslag ansöker du om dispens från att sortera ut? 

� trä 

� mineral (betong, tegel, klinker, keramik eller sten) 

� metall 

� glas 

� plast 

� gips 

Varför ansöker du om dispens? 

 

 

 

 

 

 

Hur kommer avfallet att omhändertas? 
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Bifogas 
� Situationskarta över bygg-/rivningsplatsen  

 
Skicka din anmälan till: Miljöförvaltningen, 651 84 Karlstad eller miljoforvaltningen@karlstad.se 
 
Vi kan komma att begära in kompletterande uppgifter. 
 
 
 
 
 

 
________________________________               ___________________________________ 
Datum    Underskrift och namnförtydligande 
 

mailto:miljoforvaltningen@karlstad.se
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Anvisningar  
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras 
Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och 
förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:  

1. trä, 
2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, 
3. metall, 
4. glas, 
5. plast, 
6. gips, 
7. elavfall och farligt avfall. 

 
Då kan du få dispens 
Miljöförvaltningen får ge dispens om en separat insamling inte är genomförbar eller om den 
inte ger några fördelar som överväger nackdelarna. Du kan inte få dispens från att sortera ut 
farligt avfall eller elavfall.  
 
Du kan få dispens om:  
   1. en separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för 
avfallsinsamling, 
   2. en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle 
uppnås vid separat insamling, 
   3. en separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till 
avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller 
   4. en separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader. 
 
Vad är avfall och farligt avfall? 
Definitionerna på vad som är avfall och farligt avfall anges i avfallsförordningen (2011:927), i 
15 kap miljöbalken och i miljöprövningsförordningen (2013:251).  
 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan om dispens från att sortera ut 
avfall. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga 
grunden myndighetsutövning. 
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter 
den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi 
hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter  
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