Samhällsbyggnadskontoret
Miljöenheten
Storgatan 8B
314 80 Hyltebruk

ANMÄLAN OM HÄMTNING FRÅN GEMENSAM
SOPBEHÅLLARE FÖR TRE FASTIGHETER
enligt 38 § föreskrifter om avfallshantering för Hylte kommun
Sökande 1

Sökande 2

Sökande 3

Fastighet 1

Fastighet 2

Fastighet 3







Sökande 1

Sökande 2

Sökande 3

Namn:
Personnr:
Adress:
Postadress:
Telefon:
E-post:

Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress:
Antal
boende:
Sopbehållare
placeras på
(kryssa i):

Ort och
datum:
Underskrift:


Bifogat karta där sopbehållares placering har markerats ut.

Blanketten skickas till:
Samhällsbyggnadskontoret, miljöenheten
Storgatan 8B, 314 80 Hyltebruk
eller via e-post till: sbk@hylte.se
Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 - 181 90

sbk@hylte.se
www.hylte.se

Postgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434 – 4354
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Avgift
För samhällsbyggnadskontorets handläggning av anmälan tas avgift ut motsvarande 1 timmes
handläggning, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Personuppgiftshantering, GDPR
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt
ärende.
Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden
för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att
sparas så länge din verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är
skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för
att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunen@hylte.se. Du når
vårt dataskyddsombud via vårt Kontaktcenter på telefon: 0345-180 00. Om du har klagomål
på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten.
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