Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska verksamheten
646 80 Gnesta
Servicecenter: 0158 – 275 000

Anmälan om ägarbyte

(skickas till ovanstående adress)

Försäljningsdatum av fastigheten
Säljarens uppgifter
Person nr / org nr

Kundnr

Hämtadress

Namn / företag
Fastighetsbeteckning

Ägare

Hyresgäst

Fakturaadress

Postadress

Tel

Tel dagtid

Eventuell återbetalning ska ske till (bank, clearingnummer och kontonummer)

Om VA – mätare finns: (avläses förvärvsdagen gemensamt av säljaren och köparen)
Mätarställningen är:

Datum:

Antal inflyttade familjemedlemmar:

OBS! Vänligen kontrollera att avläsningen är korrekt. Avläst mätarställning går ej att förändra i efterhand.

Nuvarande abonnemang:

Idag finns sopkärl storlek:__________________________ Hämtfrekvens:_________________________
Köparens uppgifter
Anmälan avser:
□ Hämtning 26 gånger per år*
□ Hämtning 12 gånger per år, fritidsabonnemang**
Person nr / org nr

Kundnr (om kund sen tidigare)

Namn / företag

Hämtadress

Fastighetsbeteckning

Ägare

Hyresgäst

Fakturaadress

Postadress

Tel

Tel dagtid

Vänd för mer information

Gnesta kommun

| 646 80 Gnesta
| vxl: 0158 – 275 000
| gnesta.kommun@gnesta.se
| besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965

| www.gnesta.se
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Servicecenter: 0158 – 275 000

Önskat sopkärl:
□ 80 liter

□ 140 liter

□ 370 liter

□ 660 liter

□ 190 liter

□ 240 liter

Vid kompostering:
(OBS! Kräver att en ansökan om kompostering skickas in till miljöenheten, blankett finns hos miljöenheten
och servicecenter)
□ Vi komposterar och önskar att få förlängd sophämtningsintervall, 12 gånger per år vid helårshämtning eller
6 gånger per år vid fritidshämtning (1 gång per månad)
Vid delning av sopkärl:
(OBS! Kräver att en ansökan om delning av sopkärl skickas in till Tekniska verksamheten, blankett finns
hos servicecenter)
□ Vi önskar få delning av sopkärl med granne__________________________________________
____________
Datum

________________________________________
Namnteckning Säljare

____________
Datum

________________________________________
Namnteckning Köpare

Undertecknad förbinder sig att efterfölja Gnesta kommuns tekniska verksamhets vid varje tidpunkt gällande
taxor och allmänna bestämmelser för renhållning och vatten.
* Helårsabonnemang innebär en hämtningsfrekvens av 26 gånger per år, det vill säga varannan vecka.
** Fritidsabonnemang 12 gånger per år innebär hämtning varannan vecka under sommarperioden majseptember.
För besked om vilka veckor hämtning sker ring servicecenter 0158 – 275 000.
Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig när du fyllt i blanketten och skickat in den till oss. Mer information
om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på vår webbplats www.gnesta.se/gdpr.
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