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ANSÖKAN GEMENSAM
AVFALLSBEHÅLLARE
Ansökan enligt kommunens Renhållningsordning

Fastighet 1

Värdfastighet på vilken avfallsbehållaren kommer att placeras

Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer

Postort

Fastighetsinnehavare

Person-/organisationsnummer

Hushållets storlek: antal vuxna antal barn:

Telefon dagtid:

Hämtningsadress (om annan än fastighetens gatuadress)

E-postadress:

Telefon kvällstid:

Övriga upplysningar:

Fastighet 2
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer

Postort

Fastighetsinnehavare

Person-/organisationsnummer

Hushållets storlek: antal vuxna antal barn:

Telefon dagtid:

Hämtningsadress (om annan än fastighetens gatuadress)

E-postadress:

Telefon kvällstid:

Övriga upplysningar:

Öckerö kommun behöver spara och behandla ovanstående personuppgifter om dig. Syftet är att kunna utföra tjänsten ni har
ansökt om, samt att fakturera korrekt. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för
fakturaregistret och så länge det krävs med hänsyn till Öckerö kommuns regler för allmänna handlingar. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, och med de personuppgiftsbiträden vi
använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra
dina uppgifter till ett land utanför EU. Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på
www.ockero.se/personuppgiftsbehandling

Vi är medvetna om att värdfastigheten kommer att faktureras grundavgiften för båda hushållen samt den årliga
avgiften för hämtningen. Uppdelning av avgifterna görs av fastighetsinnehavarna sinsemellan.
Datum och underskrifter fastighet 1

Datum och underskrifter för fastighet 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Om förhållandena ändras i någon av fastigheterna ska detta meddelas till Öckerö Kommun. Renhållningsordningen reglerar vilka villkor som måste uppfyllas för gemensam avfallsbehållare, läs mer på www.ockero.se.

Blanketten skickas till: Öckerö Kommun, Kretsloppsenheten, 475 80 ÖCKERÖ
Telefon: 031-97 62 00 E-post: kommun@ockero.se
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Beslut
Datum

Ansökan om gemensam avfallsbehållare beviljas

Ansökan om gemensam avfallsbehållare beviljas inte.
Motivering till avslag:

Underrättelse
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen.
Ange vilket beslut Ni överklagar och anteckna ärendets diarienr. Ange också varför Ni anser att beslutet ska
ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådana uppgifter som Ni anser har betydelse för ärendet
men som Ni inte tidigare sänt in.
*För att Ert överklagande ska kunna tas upp till prövning måste Er skrivelse ha kommit in till kommunstyrelsen
inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet.
*Kommunstyrelsen prövar om Ert överklagande kommit in i rätt tid. Har överklagandet kommit in i rätt tid, kommer
handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen om inte nämnden ändrar på beslutet på det sätt Ni har begärt.
*Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om Ni anlitar ombud
kan ombudet underteckna skrivelsen.

Blanketten skickas till: Öckerö Kommun, Kretsloppsenheten, 475 80 ÖCKERÖ
Telefon: 031-97 62 00 E-post: kommun@ockero.se

