Anmälan om uppehåll i
hämtning för fettavskiljare
Kretslopp och vatten

Anmälan om uppehåll i hämtning för fettavskiljare
och annat avfall
enligt 54 § föreskrifter för avfallshantering i Göteborgs Stad
Uppehåll i hämtning av avfall (till exempel uppehåll i tömning av fettavskiljare) kan medges om din verksamhet är
stängd under minst åtta veckor i följd. Tänk på att ansöka i god tid innan uppehållet ska börja. Kretslopp och vatten
kan bevilja dig uppehåll i hämtningen i maximalt tre år.

Sökande
Ort och datum
Verksamhetens namn
Verksamhetens adress
Postnummer

Ort

Kundnummer (finns på din faktura)
Namn på sökande/kontaktperson
Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Fastighetsbeteckning

Jag vill anmäla uppehåll från och med (åååå-mm-dd) ………………………………… till och med (åååå-mm-dd)
……………………………………………… för:
Tömning av fettavskiljare, fettavskiljarens ställenummer (finns på din faktura): ………………
Hämtning av avfall, ställenummer (finns på din faktura): …………….

Motivera varför du vill ha uppehåll

Skicka ifylld blankett
via e-post till kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
Du kan också posta blanketten till Kretslopp och vattens kundservice, Box 123, 424 23 Angered.
Läs informationen på nästa sida!

Information
Efter du har fått beviljat uppehåll kommer vi att tömma din fettavskiljare en sista ordinarie gång enligt tömningsschemat
för din avskiljare. Dagen efter denna tömning börjar din uppehållsperiod. Eftersom fettavskiljaren måste vara tom på fett när
uppehållet börjar, kan startdatum avvika från det du önskat. Om du vill att uppehållet ska börja tidigare måste du beställa
extra tömning, och uppehållet börjar då dagen efter att den tömningen är gjord.
Uppehåll för hämtning av avfallet påbörjas efter sista ordinarie hämtningsdag. Det innebär att startdatum för uppehållet kan
avvika från det du önskat. Om du vill att uppehållet ska börja tidigare måste du beställa extra hämtning, och uppehållet
börjar då dagen efter att den hämtningen är gjord.
Anmäl alltid ägarbyte och ändrade förhållanden till Kretslopp och vatten. Medgivande om uppehåll i hämtning upphör att
gälla vid ägarbyte eller ändrade förhållanden.
Vid frågor ring Kretslopp och vattens kundservice: 031-368 27 00
e-post: kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

Kretslopp och vatten
Box 123, 424 23 Angered
Kundservice: 031-368 27 00, mån, tis, tors, fre 7–16, och ons 9–16
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se

