Blanketten insändes till:
BORAB
82180 BOLLNÄS
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Ärendenr
Ifylles av BORAB
Kundnr
Vid ägarbyte
Vid ägarbyte ska den nye ägaren fylla i denna blankett för att ett avtal ska upprättas. När ägarbytet har
behandlats av BORAB avslutas den tidigare ägarens abonnemang och en flyttfaktura skickas till
bokföringsadressen. För att avsluta abonnemang se blankett Avsluta abonnemang vid försäljning.

Datum för nyanmälan/ägarbyte, år-månad-dag

☐ Permanent fastighet

☐ Fritidsfastighet

Fastighetsadress

Postnummer

Postort

Fastighetsbeteckning

Efternamn och förnamn

Personnummer

Fakturaadress

Postnummer och postort

Telefonnummer

E-post

Information om behandling av personuppgifter
BORAB behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan. Uppgifterna används enligt Dataskyddsförordningen
artikel 6.1c. Personuppgifter i anmälan gallras vid förändring. Dina uppgifter delas med andra aktörer när det krävs enligt
dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kan komma att förvaras i ett dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan
lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde. BORAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen. För mer information se baksidan.

(se sida 3 för mer information)

☐ Abonnemang Källsorterat

☐ Abonnemang Varmkompost

☐ Grönt kärl finns inte

☐Grönt kärl finns, storlek
☐ 140
☐ 240
☐ 370
☐ 500

☐ Brunt kärl finns inte

☐ Abonnemang Osorterat
☐ Grönt kärl önskas
utkört, storlek
☐ 140
☐ 240
☐ 370
☐ 500

☐ Brunt kärl önskas utkört

……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
*Obligatoriska uppgifter
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Information om hantering av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
telefonnummer, E-post och fastighetsbeckning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna
fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar.
Vi har fått dina uppgifter från dig för att kunna upprätta ett avtal eller göra en förändring i ett befintligt
avtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Dataskyddsförordningen artikel 6.1c,
Rättslig förpliktelse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss.
Dina personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det är
nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, eller BORAB har ett berättigat
intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part. Exempel på sådana parter är koncernföretag,
leverantörer av avfallshämtning och postförmedling. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är BORAB (556223-4863), Sävstaås Avfallsanläggning 821 80 Bollnäs. 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 0278-255 22. Du når
vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kfsh.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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Avfallstaxan är fastslagen i kommunfullmäktige och gäller i Bollnäs och Ovanåkers
kommuner. Den är miljöstyrande och uppdelad i två delar; grundavgift och hämtningsavgift.
Du hittar avfallstaxan i sin helhet på www.borab.se.
Taxan för avfallshantering i Bollnäs och Ovanåkers kommuner är miljöstyrd. Det innebär att
den som inte sorterar sitt avfall får betala mer. Det lönar sig alltså att sortera – både för
miljön och för plånboken.

GRUNDABONNEMANGET HETER KÄLLSORTERING
Den som väljer abonnemang Källsortering eller
Varmkompost betalar mindre än den som väljer
Osorterat.





KÄLLSORTERING – Du får två kärl, ett brunt för
matavfall och ett grönt för brännbara hushållssopor.
VARMKOMPOST – Du har en egen varmkompost och
ett grönt kärl för dina brännbara hushållssopor.
Anmälan av varmkompost gör du till kommunens miljöoch hälsoskyddsnämnd. (Kompostkärl köper du själv)
OSORTERAT – Du slänger både ditt matavfall och de
brännbara hushållssoporna i samma påse. Du slänger
det sedan i den gröna tunnan.

Införandet av matavfall pågår i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Områdena är indelade i
etapper och en fastighet som ingår i en etapp som ännu inte har blivit erbjuden utsortering av
matavfallet kommer inte få ut det bruna kärlet förrän införandet har kommit till det området.
Införandet är uppdelat:
År 2018 – Villor
År 2019 – Flerfamiljshus/lägenheter
År 2020 – Verksamheter och fritidshus

Viktigt! Tidningar och förpackningar ska sorteras ut för återvinning och lämnas till
återvinningsstation.

