BEGÄRAN OM ABONNEMANG UPPEHÅLL I HÄMTNING AVFALL OCH SLAM
UPPEHÅLLET AVSER

Kärlavfall
Avloppsslam från egen slambrunn
ÖNSKAD PERIOD

fr.o.m _____________________ t.o.m. _____________________
KUNDUPPGIFTER

Fastighetsägare

Personnummer/org nr

Faktureringsadress

Kundnummer (se faktura)

Postnr och ort

Tfn (bostad)

E-post

Tfn (mobil)

FASTIGHET

Fastighetens gatuadress

Permanentboende

eller

Fritidsboende (Ej permanentboende)

SKÄL FÖR UPPEHÅLLET

Bortrest från permanentboende
Planerar att inte nyttja fritidshuset
Dödsbo utan nyttjande

Renovering av anlitad firma
Egen renovering med boende och
mathållning på annat ställe

Annat, beskriv___________________________________________________
NYTTJANDEGRAD FASTIGHET

Inga besök alls under uppehållet
Enstaka besök för tillsyn; max 2 nätter och 4 dagsbesök per år
Mer än 2 nätter och 4 dagsbesök per år
NYTTJANDEGRAD AVLOPP MED EGEN SLAMBRUNN

Avlopp kommer att nyttjas

Avlopp kommer inte att nyttjas

UNDERSKRIFT FASTIGHETSÄGARE / NYTTJANDERÄTTSHAVARE
Ovanstående förhållanden intygas på heder och samvete
Datum
Namnteckning

Ändring av abonnemang utförd
Hänvisas till tillsynsmyndigheten
fr.o.m.

UPPLYSNINGAR
Rättighet till uppehåll förfaller
om boende- eller
ägarförhållandena ändras.
Uppehåll i hämtning kan
återkallas av tillsynsmyndigheten
om olägenhet ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt uppstår.
Vid uppehåll i hämtning debiteras
inga hämtningsavgifter.
Grundavgift avfall debiteras
alltid, den är avsedd att täcka
kostnader för bl.a. administration,
information och tillgång till
återvinningscentral.
Tömning av slam måste ske
innan uppehåll. Det innebär att
begäran om uppehåll utgör en
samtidig begäran om budning av
slamtömning om inte ordinarie
tömning nyss har utförts eller
strax kommer att utföras.
Vid uppfyllda förutsättningar
gäller abonnemanget från
följande månadsskifte.
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Abonnemanget gäller även då
fastigheten besöks för tillsyn om
maximalt 2 nätter och 4
dagsbesök per år, eller då
fastigheten renoveras och
huvudsakligt boende samt
mathållning sker på annat ställe
under perioden.
Abonnemanget gäller maximalt
tre år.

Fastighetsbeteckning

Uppehåll i hämtning:

VILLKOR
Man kan ha tillfälligt uppehåll i
hämtning av restavfall och
matavfall om fastigheten inte
kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid av minst
fyra månader för
permanentbostad och minst
ett år för fritidsbostad.

Behöver kompletteras
Datum och signatur:
t.o.m.

Kommentar
Behandling av personuppgifter, enligt GDPR 6.1 (EU 2016/679)
För din information vill vi meddela att dina personuppgifter används, hanteras och lagras
för att behandla uppgifterna på denna blankett. Mer information finns på www.nodava.se

Vid periodens slut återupptas
hämtning automatiskt. Det är
alltid fastighetsinnehavarens
ansvar att vid behov förnya ett
särskilt abonnemang.
SKICKAS TILL
NODAVA
BOX 100
794 22 ORSA

