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ANSÖKAN OM UPPEHÅLL I
SOPHÄMTNING

Härmed intygas att nedanstående fastighet inte kommer att användas som bostad
under nedan angiven tid.1)
Namn
Adress

Postnummer

Från datum

Till datum

Postort

Anledning till att fastigheten ska stå obebodd:

Kontaktuppgifter
Namn
Adress

Postnummer

Telefon

E-postadress

Postort

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
Beslut
Med stöd av 30 § i renhållningsordning för Öckerö kommun medges befrielse från skyldigheten att erlägga
hämtningsavgift för nämnda tid. Om fastigheten under denna tid börjas användas som bostad upphör detta
beslut att gälla.
Öckerö den

1)

Thomas Wijk
Beslutande

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren att
fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av minst fem månader. För
fritidshus gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperioden. Administrationsavgift på
300kr inkl. moms kommer att tas ut i samband med handläggandet. Intyg skall vara kommunen
tillhanda senast 1 månad före avsedd uppehållsperiod. Uppehåll kan medges för maximalt två år
och därefter ska vid behov ny ansökan inlämnas. (§30 renhållningsordning för Öckerö Kommun)

Kontakta Kretsloppsenheten snarast när ni på nytt vill återgå till sophämtning.

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

