Uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Vid frågor vänligen kontakta Kundservice: 040-635 10 00, telefontid vardagar 8.00 – 16.30, e-post: kund@vasyd.se

Skicka blanketten till: VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö, eller mejla till kund@vasyd.se
Namn
Adress där uppehållet önskas. Gata/Box

Postnr

Fakturaadress (om annan än ovan). Gata/Box					
Telefon dagtid (även riktnummer)			

Ort
Postnr		

Ort

Alternativ telefon (även riktnummer)

Fastighetsbeteckning

SKÄL FÖR UPPEHÅLL

					

TRÄDGÅRDSKÄRL (ifylles endast om du idag har ett trädgårdsskärl)
Jag vill säga upp mitt trädgårdskärl
Jag vill behålla mitt trädgårdskärl

Förutsättningar för uppehåll i hämtning av hushållsavfall
•
•
•
•
•

Enligt Renhållningsordningen (51 §) gäller uppehållet under förutsättning att fastigheten står tom under angiven period, minst tre månader.
Ansökan inlämnas till VA SYD senast en månad före avsedd uppehållperiod. Om fortsatt tömningsuppehåll
önskas måste anmälan göras till VA SYD en månad innan dispensen går ut.
Uppehållet upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade förhållanden. Anmäl alltid ägarbyte och ändrade förhållanden till VA SYD. Upplys ny ägare om skyldigheten att kontakta VA SYD för nytt abonnemang.
Under uppehållsperioden utgår grundavgift enligt gällande avfallstaxa. Grundavgiften går till tillgång till
bemannade återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, kundservice och information.
En kostnad på 90 kronor kommer att debiteras för varje abonnemangsförändring.

UNDERSKRIFT

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att tillhandahålla
avfallstjänster. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör
dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på medföljande informationsblad och på vasyd.se/personuppgifter.

Kundservice: 040 - 635 10 00

kund@vasyd.se
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