Ansökan om uppehåll i kommunal tömning
enligt renhållningsordningen för Klippan, Perstorp och
Örkelljunga kommun

Sänd ansökan till
Nårab
Hyllstofta 6178
264 93 KLIPPAN

Innehavare av abonnemang
Namn

Kundnr hos Nårab

Postadress
Postnummer

Ortnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon/mobil

E-post

Fastighetsägare om annan än ovan
Adress

Postnummer

Ortnamn

Postnummer

Ortnamn

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Information till ansökan
Uppehåll önskas för

sophämtning

latrintömning

slamtömning

fett från fettavskiljare

från och med ________________________ till och med _______________________________.
Orsak till uppehållet: ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Under uppehållet kommer fastigheten att besökas ca _____ gånger/år för tillsyn för dagen.
Jag intygar att det inte kommer ske någon övernattning eller matlagning på fastigheten under perioden för uppehållet.

Övriga upplysningar

VÄND

Postadress Hyllstofta 6178, 264 93 KLIPPAN ● Telefon 0435-296 50 (vx) ● E-post kundservice@narab.se
Webbplats www.narab.se ● Organisationsnr 556185-3499

Villkor för uppehåll i kommunal tömning (utdrag ur Renhållningsföreskrifterna)
För att erhålla tidsbegränsat uppehåll krävs att fastighetsägaren kan visa att fastigheten inte avses att användas så att
avfall uppkommer under den tid uppehållet avser. Fastigheten får inte användas för övernattning eller matlagning.
Tillsynsbesök får göras max 7 tillfällen per år utöver hastigt besök eller skötsel typ gräsklippning. Uppehållet ska omfatta
minst 6 månader för permanentbostäder resp. minst 12 månader för fritidsbostäder. Abonnemangsformen är tidsbegränsad
och ges för högst 3 år.
Anmäl alltid ägarbyte och ändrade förhållanden till Nårab.
Ansökan om uppehåll måste vara Nårab tillhanda senast två veckor innan uppehållet kan börja gälla.

Debitering av abonnemang

Vid beviljat uppehåll debiteras alltid en grundavgift (461 kr/år enl. nuvarande taxa) för bl. a
administrationskostnader, hämtning av grovavfall samt rätten till nyttjande av återvinningscentralerna.

______________________________

______________________________________

Datum

Underskrift

Registrering av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. För att administrera din
anmälan/ansökan samt tillhandahålla information och genomföra debitering av dina avfallstjänster krävs registrering av
uppgifterna i vårt dataregister. Information om hur Nårab behandlar dina personuppgifter hittar du under fliken Om Nårab
på vår hemsida www.narab.se. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.
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