ANSÖKAN
Undantag enligt
renhållningsordningen,
gemensam avfallsbehållare

Bygg- och miljönämnden

Ansökan avser:
Gemensam behållare - tätort
Gemensam behållare - landsbygd
Fastighet 1
Fastighetsbeteckning

Antal personer i hushållet

Namn sökande

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

Fastighet 2
Fastighetsbeteckning

Antal personer i hushållet

Namn sökande

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Ort

Telefon

Mobil

Placering av gemensam avfallsbehållare:
Fastighetsbeteckning

Adress:

Postnummer

Ort

Årjängs kommun
Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx

E-post
miljo@arjang.se

Organisationsnr
212000-1835

Fax
0573-127 40

Webbplats
www.arjang.se

Bankgiro
117-3244

Abonnemanget tecknas på (betalningsansvarig för renhållnings/hämtningsavgift):
Namn

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Ort

Motivering till gemensam avfallsbehållare:

Upplysning: Tillstånd att nyttja gemensam avfallsbehållare innebär inte befrielse från
betalning av grundavgiften i enlighet med fastställd renhållningstaxa.
Handläggningsavgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift på 1 521 kr (år 2021) för handläggning av ansökan
enligt beslutad taxa av Kommunfullmäktige.
Handläggningsavgift för ansökan betalas av:
Namn

Personnr:

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Ort

Sökandes underskrifter:

____________________________________
Underskrift (fastighet 1)

________________________________
Underskrift (fastighet 2)
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Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx

E-post
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Organisationsnr
212000-1835
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0573-127 40

Webbplats
www.arjang.se

Bankgiro
117-3244

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot ansökan om undantag enligt
renhållningsförordningen.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret).
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Årjängs kommuns
renhållningsföreskrifter. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet med de
dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets
personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha
ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på
kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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