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Ansökan om att få hjälp att dra ut sitt sopkärl 

Enligt 63 § Håbo Kommuns avfallsföreskrifter 

 

Fastighetsägare kan få hjälp med att få sitt sopkärl framdraget om följande villkor 
uppfylls: 

1. Att få hjälp med att få sitt sopkärl framdraget till hämtningsplatsen kan medges efter skriftligt 

intyg från fastighetsinnehavare. För att få hjälp krävs särskilda skäl t ex sjukdom eller 

rörelsehinder. 
 

Motivering: 

 

 

 

 

 

 
Jag önskar få hjälp med att dra ut mitt sopkärl under perioden (ansökan beviljas 1 år i taget)  

Från och med datum Till och med datum 

 
Sökande 

Namn 

 

Personnummer/Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

 

Telefonnummer 

dagtid 

Ev. mobil 

Postnummer 

 

Ort 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning Typ av fastighet 

 Åretruntbostad       

Fastighetens adress 

 

Antal boende i hushållet 

Nuvarande kärlstorlek och hämtningsintervall 

 
Underskrift 
Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter är riktiga: 

Ort och datum 

Namnteckning, sökande 

 

Namnförtydligande 

 
Ansökan skall ske senast en månad före avsedd uppehållsperiod. Blanketten sänds till 
Håbo Kommun, Avfallsenheten, 746 80  BÅLSTA.  
 

http://www.habo.se/
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Dina uppgifter kommer att behandlas enligt PuL 

 
Den personuppgiftsansvariges identitet 
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsens förvaltning  

Adress:                            Centrumleden 1,746 80 Bålsta 

Telefon:                          0171-525 00 

E-post:                            kontaktcenter@habo.se 

 

Ändamålen med behandlingen 
Att som fastighetsägare få uppehåll i avfallshämtningen. 

 

Kategorier av uppgifter som ska behandlas 
Namn, adress, telefonnummer, personnummer, fastighetsbeteckning. 

 

Kategorier av mottagare av uppgifterna 
Handläggare av avfallsfrågor. 

 

Rättelse 
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

 

Nödvändiga uppgifter 
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår handläggning 

av ärendet.  

 

Registerutdrag 
Du har rätt att, utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta 

vilka personuppgifter vi behandlar om dig.  
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