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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon (dagtid)

Telefon (hem eller mobil)

Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer)

Fastigheten där uppehåll i hämtning ansöks
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (om annan än ovan)
Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon (dagtid eller mobil)

Abonnemangsnummer eller anläggningsnummer (abonnemangs- eller anläggningsnummer finns på din renhållningsfaktura)
Ansökan gäller:
Sopor

Latrin (OBS! gäller torrtoalett, för slamavskiljare finns en särskild blankett)

Hus används som eller har använts som
Permanentbostad

För vilken period gäller ansökan (max fem år kan beviljas)
För vilken period gäller ansökan (max fem år kan beviljas)

Fritidsbostad

För vilken period gäller ansökan (max fem år kan beviljas)

Annan bostad, ange vad:

Skäl för uppehåll

Antal övernattningar på fastigheten (under ansökt period)

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin måste du lämna in minst en månad innan
sökt period för att ansökan ska kunna beviljas. Gäller din ansökan ett fritidshus måste du lämna
in ansökan senast 1 april aktuellt år. Perioden för uppehåll måste gälla under en sammanhängande period om minst sex månader för permanentbostad samt minst en hel hämtningssäsong för
fritidshus. Du kan läsa om detta i 34 § i kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Fyll i alla upp uppgifter för snabbare handläggning
Det är viktigt att du fyller i de uppgifter vi frågar efter i denna blankett. Saknas uppgifter kan vi
behöva kontakta dig för att begära in kompletteringar vilket leder till längre handläggningstid.
Om du inte anger ditt abonnemangsnummer eller anläggningsnummer måste vi kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB eller Östra Smålands Kommunalteknikförbund vilket också leder till
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att handläggningen tar längre tid. Numret hittar du på din renhållningsfaktura och ska inte förväxlas med kundnumret.
Avgift
För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift enligt taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Avgiften är 383 kronor.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att gallras fem år efter att dispensen har upphört eller vid byte av fastighetsägare.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

