Ansökan om uppehåll i hämtning
Fastighet
Fastighetsbeteckning

Kundnummer (se faktura)

Anläggningsnummer (se faktura)

Fastighetens adress

Postnummer och postadress

Fastighetsägare
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postadress

Mobilnummer

E-post

Telefon arbete (inkl riktnummer)

Telefon hem (inkl riktnummer)

Fastigheten kommer inte att nyttjas under en sammanhängande tid av minst tolv månader fr o m

……………………………… Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till kommunen om fastigheten
åter tas i bruk eller säljes.
Fastigheten kommer att besökas endast dagtid för underhåll
Fastigheten kommer att besökas enstaka helger/år
Fastigheten kommer ej att besökas
Fastigheten är under försäljning
Annan anledning

Underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

TORSBY7296e, v 1.0, 2012-11-25, Torsby kommun

Med min underskrift intygar jag att jag har lämnat sanningsenliga uppgifter.
Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Kommunens anteckningar
Beslutsattest:

Utskickat:

Sign:

Beviljas fr o m:

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Sida

Torsby kommun
85. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

0560 - 160 32
0560 - 149 99 fax
tekniska.avdelningen@torsby.se
ks@torsby.se

www.torsby.se

1 (2)

Information om uppehåll i hämtning
Den som inte kommer att bo i sitt hus under en sammanhängande period av minst tolv månader, och
fastigheten därmed är obebodd, kan ansöka om uppehåll i hämtning.
OBS! Uppehållet gäller både sophämtning och slamtömning.
Uppehållet gäller fr o m det datum som beslutet om uppehåll i hämtning tas.

Sopkärlet
Sopkärlet ska stå kvar vid uppställningsplatsen. Kärlet kommer att hämtas in av personal från
entreprenören.

Avgift
Ingen avgift debiteras vid uppehåll i hämtning

Anmäl när fastigheten åter tas i bruk
Fastighetsägaren är skyldig att anmäla till kommunen när bostaden/fritidshuset åter tas i bruk eller byter
ägare.

Anmälan om kompost skickas till
Torsby kommun
85. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

Mer information
Frågor om uppehåll i hämtning besvaras av Sune Eriksson, tekniska avdelningen, tel 0560‐160 32.

Frågor om avgifter och abonnemang besvaras av Eva‐Lena Kvarnlöf, tekniska avdelningen,
tel 0560‐160 64.

Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7296
Filnamn: Ansökan om uppehåll i hämtning
Beskrivning: Ansökan om uppehåll i hämtning

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Ansökan om uppehåll i sophämtning
Avtal
Namn, organisationsnummer, personnummer, adress, telefon, e-postadress
Ingen
Aktualitet
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

