Tekniska förvaltningen
Vatten och avfall

Ansökan om:
Uppehåll i sophämtning
Att dela soptunna med en eller flera grannar
Sophämtning var fjärde vecka
Sida 1 (2)

Skicka till:
Motala kommun, Tekniska förvaltningen, Vatten och avfall, Tuddarp 26, 591 92 Motala
Ansökan gäller
Villor (året runt)

Uppehåll i sophämtning - gäller rörlig avgift (skriv orsak på baksidan)

Fritidshus

Att dela soptunna med en eller flera grannar
Sophämtning var fjärde vecka*

Uppgifter om kund och berörd fastighet
Namn

Personnummer

Adress (till berörd fastighet)

Postnummer och postort

Telefon arbete

Telefon bostad

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

Antal boende

Kundnummer (se vatten- och avfallsfakturan)

Ort och datum

Underskrift

Uppgifter om att dela soptunna med en eller flera grannar
Namn (kund vid berörd fastighet nr 2)

Personnummer

Adress (till berörd fastighet nr 2)

Postnummer och postort

Telefon arbete

Telefon bostad

Mobiltelefon

Fastighetsbeteckning

Antal boende

Kundnummer (se vatten- och avfallsfakturan)

Ort och datum

Underskrift

Uppgifter om soptunnans placering vid delning med en eller flera grannar
Adress där soptunnan är placerad

Hämtningsavstånd 0 - 5 meter

Hämtningsavstånd 6 - 15 meter

Hämtningsavstånd 16 - 50 meter

Vatten- och avfallsnämndens beslut
Ansökan beviljas

Ansökan avslås
Handläggare

Villkor
Beslutet gäller från och med

OBS!
Vid ändrade förhållanden, till exempel försäljning av din fastighet, ska du meddela kundtjänst.
Beviljad ansökan återkallas vid omständigheter som medför sanitär olägenhet.
* För att få sophämtning var fjärde vecka måste du kompostera allt matavfall. Du ska anmäla kompostering
till plan- och miljönämnden i Motala kommun respektive bygg- och miljönämnden i Vadstena kommun.
Postadress
591 92 Motala

Besöksadress
Tuddarp 26

Telefon kundtjänst
0141-22 51 51

Fax
0141-21 78 44

Bankgiro
5538-1842

Webbplats
motala.se/avfall

e-postadress
vatten.avfall@motala.se

OBS! Uppehåll i sophämtning innebär att du inte betalar den rörliga avgiften för avfallshanteringen. Den fasta avgiften betalar varje hushåll. Ange datum för
upphåll i sophämtningen. Upphållet ska gälla minst 4 månader och max 12 månader för villor. För fritidshus ska uppehållet gälla hela hämtningsperioden
(juni-augusti eller maj-september).
Orsak till uppehåll i sophämtning:

Orsak till att ansökan avslås (fylls i av vatten- och avfallsnämnden):

Postadress
591 92 Motala

Besöksadress
Tuddarp 26

Telefon kundtjänst
0141-22 51 51

Fax
0141-21 78 44

Bankgiro
5538-1842

Webbplats
motala.se/avfall

e-postadress
vatten.avfall@motala.se

