UPPEHÅLL FRÅN HÄMTNING
AV HUSHÅLLSAVFALL
ANMÄLAN FÖR FASTIGHET I:

KUNDUPPGIFTER

Var vänlig texta tydligt!

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress
Fastighetsägare

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnr Ort

Mobiltelefon

E-post

Fritidshus ska stå obebodda under
hela hämtningsperioden (1 maj 31 okt).
Att fastigheten används sporadiskt
eller att små mängder hushållsavfall
produceras är inte skäl som medger
uppehåll i hämtning.

UPPGIFTER OM FASTIGHETEN
Permanentbostad, kommer ej att nyttjas under perioden (minst 4 månader):
Från datum
Till datum

Vid uppehåll ska kärl dras in på
gården och inte stå ute vid
tömningsplatsen.

Orsak till uppehåll:

Uppehåll gäller i max tre år.

Fritidshus med sommarhämtning, kommer att stå obebott under perioden (minst 1 maj-31 okt):
Från datum
Till datum
Orsak till uppehåll:

Datum

Namnteckning

OBSERVERA att anmälan behöver skrivas under innan den skickas in.
Skicka in via post eller skanna in och skicka via epost.

OBS! Vid ägarbyte upphör alltid
uppehållet.
Anläggningsnr

Avslås

Kommentar

Uppehåll godkänns från datum - till datum
Datum

Den fasta avgiften ska bl a täcka
kostnader för avfall som lämnas till
återvinningscentralen samt
administration.

ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN
Om fastigheten börjar nyttjas under
uppehållsperioden måste detta
meddelas Dala Vatten och Avfall.

DALA VATTEN OCH AVFALL AB:s ANTECKNINGAR
Godkänns

AVGIFT
Vid beviljat uppehåll betalas ingen
hämtningsavgift. Skyldighet att
betala fast avgift kvarstår.

ANMÄLAN
Anmälan ska ske minst 4 veckor
innan uppehållet ska börja gälla. För
fritidshus med sommarhämtning ska
anmälan lämnas före 1 april eftersom
hämtningsperioden börjar 1 maj.

UNDERSKRIFT Fastighetsägarens underskrift

Blankett 2016-09-15

VILLKOR FÖR UPPEHÅLL FRÅN
HÄMTNING AV KÄRLAVFALL
Uppehåll i hämtning kan begäras om
fastigheten ska stå obebodd och inte
kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid av minst fyra
månader för permanentbostäder.
T ex vid utlandsvistelse, renovering
eller då huset är ute till försäljning.

Underskrift

Behandling av personuppgifter - Vi vill meddela att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration
av din anmälan och framtida kundärenden. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används
eller om du vill att de ändras, kontakta Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand.

SKICKA ANMÄLAN TILL:
Dala Vatten och Avfall AB
Box 234
793 25 Leksand
Eller: info@dvaab.se
KONTAKTA OSS:
Vxl: 020-200 210
E-post: info@dvaab.se
Besök: Tallskogsv 1, LEKSAND
www.dalavattenavfall.se.

