Hallstahammars kommun

ANSÖKAN OM UPPEHÅLL I HÄMTNING
6 § Renhållningsordning för Hallstahammar kommun.

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall om fastigheten ska stå obebodd och inte
användas under en sammanhängande period om minst 3 månader, t ex på grund av en längre resa
eller arbete på annan ort. För fritidshus med sommarhämtning gäller att fastigheten är obebodd
och inte används under hela hämtningsperioden. Villkor och mer information hittar du på baksidan
på denna blankett.
Tänk på! Ansökan måste skickas in minst 1 månad före uppehållet ska börja gälla för att hela
uppehållsperioden ska beviljas.
Fyll i uppgifterna nedan och skicka in blanketten till:
VafabMiljö
Kundservice
Returvägen 20
721 37 Västerås

Har du frågor, kontakta VafabMiljö via e-post:
kundservice@vafabmiljo.se eller på tfn: 020-120 22 20.

Kunduppgifter – var vänlig texta tydligt
Namn

Personnummer

Telefon dagtid/arbetet

Telefon hem

Adress

Mobil

Postnummer och ort

E-post

Fastighetsbeteckning

Kundnummer (står på fakturan)

Adress

Postadress

Fastighetsägare om annan än sökanden

Telefon

Mobil

Adress till fastighetsägare
Typ av fastighet
Småhus

Fritidshus

Flerbostadshus

Verksamhet

Annat

Var god vänd
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Vilken fastighet gäller ansökan?

Uppgifter om uppehåll
Uppehåll kan beviljas högst 2 år från beslutsdatum.
Tänk på att ansökan måste skickas in minst en månad före uppehållet ska börja gälla.
Uppehåll i hämtning avser tiden, ange datum:
Från och med (åååå-mm-dd):

Till och med (åååå-mm-dd):

Typ av hämtning
Avfall/sopor

Latrin

Orsak till uppehåll

Villkor
 Fastigheten ska stå obebodd och inte användas under en sammanhängande period om
minst 3 månader.
 För fritidshus med sommarhämtning gäller
att fastigheten är obebodd och inte används
under hela hämtningsperioden.
 Uppehåll kan beviljas i upp till 2 år.
 Vid uppehåll i 1 år eller längre hämtas kärlet/
kärlen in.För fritidshus gäller minst 1 säsong
 Uppehållet kan, efter ny ansökan, förlängas i
maximalt 2 år i taget
 Den som beviljats uppehåll i hämtning får inte
använda fastigheten under den tid uppehållet
avser, med undantag för besök med anledning
av tillsyn och skötsel.

 Om villkoren inte följs har VafabMiljö rätt att
häva beslutet och återgå till ordinarie hämtning. Fastighetsägaren får då betala avgift för
hela uppehållsperioden.
 Fast abonnemangsavgift faktureras under
uppehållet.
 Ansökan behandlas först när alla obligatoriska
uppgifter kommit in. Kontroll av uppgifterna
kan göras.

Ändras förhållandena, t ex fastigheten byter ägare, måste detta anmälas till VafabMiljö och
en ny ansökan göras.
All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter” på www.vafabmiljo.se.

Sökandes underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydliganden

VafabMiljös anteckningar
Beslut:
Inkommit datum:

Handläggningsdatum:

Handläggare:

