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Gemensam sopbehållare
ANSÖKAN
Ansökan enligt kommunens Renhållningsordning
Fastighet 1       Värdfastighet på vilken sopbehållaren kommer att placeras    
Fastighet 2     
Underskrifter    
Datum och underskrift (för fastighet 1)
Datum och underskrift (för fastighet 2)
Vi är medvetna om att värdfastigheten kommer att faktureras den årliga
avgiften för hämtningen samt att båda hushållen betalar service-/grundavgift
Om förhållandena ändras ska nämnden meddelas.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
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