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Postadress  Besöksadress Telefon Kontakt 
Tekniska kontoret Kontaktcenter 08-568 910 00 www.danderyd.se/avfall 
Box 74 Våningsplan 5 i 
182 11 Danderyd Mörby Centrum 

ANMÄLAN VID ÄGARBYTE 
OCH/ELLER ÖVERLÅTELSE - 
AVFALLSHÄMTNING 
Gäller för enfamiljshus, flerfamiljshus, verksamhet 

Ansökan 
Ansökan gäller för:

Enfamiljshus Flerfamiljshus Verksamhet 

Vilken ansökan ska göras:

Ägarbyte Överlåtelse 

Anläggningsinformation 
Fastighetsbeteckning 

Hämtningsadress Postnummer Ort 

Uppgifter om säljare/ägare 
Fastighetsägare Kundnummer 

Faktureringsadress (för slutfaktura) Postnummer Ort 

E-postadress Telefonnummer 

Skicka blanketten till: 
Urbaser AB, Varuvägen 9A, 125 30 Älvsjö 

eller per mejl till avfall@danderyd.se 

Vid ägarbyte är säljaren betalningsansvarig fram till dess att 
ägarbytet registrerats på köparen 

Vid överlåtelse innebär det att fastighetsinnehavaren 
överlåter fakturan till hyresgästen 
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Postadress  Besöksadress Telefon Kontakt 
Tekniska kontoret Kontaktcenter 08-568 910 00 www.danderyd.se/avfall 
Box 74 Våningsplan 5 i 
182 11 Danderyd Mörby Centrum 

Uppgifter köpare/hyresgäst 

Övriga upplysningar (frivilligt)

Underskrift

Villkor för överlåtelse. I och med denna signering överlåter du som fastighetsägare ditt ansvar för avfallshanteringen på 
din hyresgäst. Om hyresgästen inte uppfyller sitt ansvar och åtagande kan denna överlåtelse komma att hävas av 
avfallsansvarig nämnd. I sådana fall återgår ansvaret omedelbart till dig som fastighetsägare. Avfallsansvarig nämnd 
meddelar i sådan händelse dig att du i fortsättningen bär ansvaret för avgifterna enligt gällande avfallstaxa.  

Tekniska kontoret behöver dina personuppgifter för att kunna hantera ditt abonnemang för avfallshämtning. Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden. Som rättslig grund har vi rättslig 
förpliktelse med hänvisning till att kommunen, enligt miljöbalken, är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.  

Personuppgifterna kommer främst att behandlas av Tekniska kontorets biträde Urbaser AB som hämtar avfall på uppdrag av kommunen. Påskrivet personuppgiftbiträdesavtal mellan Urbaser 
och Danderyds kommun finns. Uppgifterna kan komma att skickas med e-post i systemet Microsoft 365 till vår leverantör, vilket kan innebära överföring av uppgifterna till USA (utanför 
EES/EU). Uppgifterna kommer inte att användas vid automatiserat beslutsfattande och profilering. Du kan läsa mer om Danderyds kommuns behandling av dina personuppgifter, samt dina 
rättigheter, på www.danderyd.se/dataskydd 

Fastighetsägare Personnummer/organisationsnummer 

Faktureringsadress (om annan än hämtningsadress) Postnummer Ort 

E-postadress Telefonnummer 

Datum för start av abonnemang 

Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning, säljare/ägare Namnteckning, köpare/hyresgäst 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Skicka blanketten till: 
Urbaser AB, Varuvägen 9A, 125 30 Älvsjö 

eller per mejl till avfall@danderyd.se 

Vid ägarbyte är säljaren betalningsansvarig fram till dess att 
ägarbytet registrerats på köparen 

Vid överlåtelse innebär det att fastighetsinnehavaren 
överlåter fakturan till hyresgästen 

http://www.danderyd.se/dataskydd
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