Anmälan

Uppehåll i avfallshämtning för småhus eller
motsvarande
Anmälan av uppehåll ska ha inkommit till kommunen senast en månad innan avsedd
uppehållsperiod. Skyldighet att betala grundavgift kvarstår under uppehållet.

Villkor för uppehåll i avfallshämtningen
•

Fastigheten kommer inte att nyttjas alls under den aktuella perioden.

•

Tidsperioden för uppehållet är minst fyra månader och högst ett år.

•

Avfallskärlet tas bort från tömningsplatsen under uppehållet och förvaras
säkert till dess att uppehållsperioden upphör.

Uppfylls inte villkoren, har kommunen rätt att häva uppehållet och
efterdebitera hämtningsavgift för hela den aktuella perioden.
Fastighetsinnehavarens uppgifter
Fastighetsinnehavare

Kundnummer

Fakturaadress

Postnummer och ort

sms ok

Telefonnummer

e-post ok

e-postadress

Kryssa i rutorna ovan om du godkänner kommunikation via sms och/eller e-post.

Uppehållet avser
Hämtadress

Fastighetsbeteckning

Postnummer och ort

Uppehållsperiod

fr.o.m.

t.o.m.

Skäl för uppehåll (måste anges!)

Ort och datum

Underskrift

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande
dataskyddsregler. Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer.

Tekniska förvaltningen, avfallsavdelningen
E-post: avfall@hudiksvall.se
Telefon: 0650-190 00
Adress: Ulvberget 2, 824 60 Forsa

Anmälan skickas till:

Hudiksvalls kommun
Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall

Övrig information
•

Uppehåll i avfallshämtningen kan begäras om fastigheten inte kommer att
nyttjas alls under en sammanhängande tid om minst fyra månader.

•

Anmälan om uppehåll ska ha inkommit senast en månad innan avsedd
uppehållsperiod för att vara giltig.

•

Uppehåll kan anmälas för maximalt ett år och kan inte sökas om på nytt när
uppehållsperioden är slut. Hämtning enligt tidigare startas automatiskt efter
uppehållsperiodens slut.

•

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår under uppehållsperioden.

•

Ansvar för att avfallskärlet tas bort från hämtningsplatsen och förvaras säkert
under hela uppehållsperioden åligger fastighetsinnehavaren.

•

Samtliga villkor i anmälan måste uppfyllas för att betalningsskyldighet för
avfallshämtning ska upphöra.

Ovanstående enligt 29 § Hudiksvalls kommuns föreskrifter om hantering av avfall
under kommunalt ansvar, antagna av Kommunfullmäktige 2022-06-20.

Frågor?
Ring 0650-190 00 (tonval 2) eller skicka en e-post till avfall@hudiksvall.se. Du kan
också hitta mycket information på ww.hudiksvall.se under fliken Bo och leva.
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