Ansökan skickas till
Orust kommun
Sektor Miljö- och bygg
473 80 HENÅN

Ansökan om dispens från den obligatoriska avfallshämtningen
(hel befrielse)
(Föreskrifter om avfallshantering i Orust kommun KF § 57 2017-05-11)
Förutsättning för att dispens skall medges är att bostadsbyggnaden på fastigheten inte är i
beboeligt skick. Boende får inte ske på fastigheten.
Observera att en avgift för handläggningen av detta ärende kommer att tas ut. Avgiften baseras
på beslut i kommunfullmäktige om taxa enligt miljöbalken.
Fastighet
Fastighetsbeteckning och församling
Antal personer som bebor fastigheten
Ansökan avser

Årshus
Dispens från den obligatoriska avfallshämtningen

Tidsbegränsat under perioden
Hushållsavfall

Fritidshus
Tillsvidare

Slamtömning

Skäl till uppehåll

Bifogade bilagor

Fotodokumentation

Annat

Fastighetsägare
Förnamn

Efternamn

Adress

Telefon bostad

Postadress (postnummer och postort)

Mobiltelefon

e-post

Telefon arbete

Debiteringsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Personnummer/Organisationsnummer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Innan du skriver på är det
viktigt du läser igenom hur vi behandlar personuppgifter, på nästa sida.
Härmed intygas att fastigheten saknar bostadshus i beboeligt skick och att boende inte
kommer att ske på fastigheten.

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Ansökan om dispens från den obligatoriska avfallshämtningen (hel befrielse)

Behandling av dina personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din
ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för
något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i
enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om
dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående
lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.
Orust kommun Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00,
e-post: kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till
Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

2

