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Ansökan om uppehåll i
slamtömning/avfallshämtning
Enligt 36 & 37 §§ och Herrljunga
kommuns renhållningsföreskrifter
antagna 2016-11-08

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon (dagtid)

E-post

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Ansökan avser:
Permanentboende

Slamtömning
Fritidshus

Avfallshämtning
Annat ………………..

Orsak:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor och uppehållet börjar gälla från och med nästkommande månad.
Intervall för uppehåll:
Från………………… - Till………………………(maximalt 5 år)

Övriga upplysningar:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Var god vänd, läs mer på baksidan!

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@admin.herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
Sida 1 av 3
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Utdrag ur Herrljunga kommuns renhållningsföreskrifter, antagna 2016-11-08.
36 § Uppehåll i avfallshämtning vid permanentbostad kan, efter ansökan till bygg- och miljönämnden,
medges fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande tid om minst tre månader.
Uppehåll i avfallshämtning vid fritidshus kan, efter ansökan till bygg- och miljönämnden, medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela
hämtningsperioden.
Ansökan skall lämnas till den bygg- och miljönämnden senast en månad före den avsedda
uppehållsperioden.
37 § Uppehåll i slamtömning kan, efter ansökan till bygg- och miljönämnden, medges fastighetsinnehavaren
eller nyttjanderättshavaren då fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid av
minst ett år. Vid uppehåll gällande sluten tank krävs att avloppsanläggningen inte använts sedan senaste
tömning.
Uppehåll i slamtömning kan också medges för lantbrukare med möjlighet till eget omhändertagande samt
övriga fastighetsinnehavare med tillstånd enligt lokala hälsoföreskrifter.
Bygg- och miljönämnden beslutar om tillståndets giltighetstid samt under vilka villkor tillståndet beviljas.

Avgift för handläggning: För handläggning av ansökan kommer bygg- och miljönämnden att ta ut avgift
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 872 kr för 2019.
Personuppgiftsinformation: Jag har läst ”Information om behandling av registrerade personuppgifter” i
bilagan.

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga
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BILAGA

Information om behandling av registrerade personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter registreras
och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna
samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och fastighetsbeteckning.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att du har inkommit med
ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans och support
av vårat verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. 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 på:
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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