Ansökan om bedömning 11§ Föreskrifter för
hantering av hushållsavfall i Gagnefs kommun

VILLKOR FÖR UPPEHÅLL FRÅN
HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL
• Permanentbostad kan begära
11§ Avfallsförskrifter
uppehåll
från hämtning om
fastigheten
ska stå obebodd och
“Fastighetsinnehavare
till
inte kommer att nyttjas under en
fastighet där
sammanhängande tid av minst fyra
hushållsavfall normalt
månader.
T
ex vid utlandsvistelse,
uppkommer,
ska harenovering
ett
eller då huset är ute till försäljning.
abonnemang.”
• Fritidshus ska stå obebodda
under hela hämtningsperioden (1
Grundavgiften
är en fast
maj
30
sept.).
avgift som alla

Sökande
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Fastighetsägare

Personnummer

Adress

Telefon

Attfastigheter
fastigheten används
sporadiskt
behöver
eller att små mängder hushållsavfall
betala varje
produceras
är inteår.
skälAvgiften
som medger
är intei hämtning.
knuten till
uppehåll

Postnr Ort
E-post

Vidavfallshämtningen
uppehåll ska kärl dras in
vidpå
gården
och inte stå
ute vid
fastigheten
utan
är
tömningsplatsen.

Information om fastigheten
Byggnaden ska rivas:

Ja

Nej

Ansökan/anmälan till byggkontoret
har lämnats in:

Ja

Nej

Om avsikten inte är att riva, beskriv varför ni bedömer att byggnaden är obeboelig:

Används byggnaden på något sätt idag?
Används för förvaring:

Ja

Nej

Byggnaden är helt tom:

Ort

Sökandes underskrift

Datum

Namnförtydligande

Ja

Nej

Blanketten skickas, tillsammans med bilder på utsidan och insidan av
byggnaden, till:
Miljö- och byggförvaltningen 785 80 Gagnef
eller via epost till :
miljo.byggnads@gagnef. se

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om
fastighetsägande och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera
ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen.
Personuppgiftsansvarig är miljö‐ och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över
vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till
registrator@gagnef.se . Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om du har klagomål på
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbsida
www.gagnef.se/personuppgifter
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Uppehåll gäller i max tre år.

ANMÄLAN
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OBS!
Vid ägarbyte
alltid
uppehållet.
till hushållsvfall. I detta
ingår ANMÄLAN
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som
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Eller:
kundservice@dvaab.se
HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA
Telefon: 020-200 210
Besök: Tallskogsvägen 1, Leksand
Besök dalavattenavfall.seANMÄLAN
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