
ANSÖKAN 1 (1) 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 
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kommun@habo.se
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Ansökan om dispens för eldning av trädgårdsavfall 
enligt Håbo kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Sökande VAR GOD TEXTA 
Namn 

Namn på förening eller firma Person-/organisationsnummer 

Adress Postadress 

E-postadress Telefonnummer 

Faktureringsadress 

Var och när ska ni elda? 
Fastighetsbeteckning Datum 

Fastighetens adress Postadress 

Är fastighetsägaren informerad?        Är grannar informerade?   Jag bifogar karta där eldningplats är markerad 

 Ja  Nej  Ja  Nej  Ja  Nej 

Vilken typ av avfall ska eldas? 
 Ris  Kvistar  Torra löv  Gräs 

Vad ska du göra för att förhindra brandspridning? 

Hur kommer du att ta hand om askhögen och annat restavfall? 

Underskrift 
Datum (åååå-mm-dd) Ort Namnförtydligande (var god texta) 

Underskrift 

Underskriven blankett sänds till 
Håbo kommun 
Miljöenheten
746 80 Bålsta 

Avgift 
Avgift utgår enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa. 
Mer information finns på www.habo.se. 

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (dataskyddsförordningen) 
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att kunna fatta beslut i ditt ärende gällande din ansökan om dispens för 
eldning av trädgårdsavfall. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår 
att behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina 
personuppgifter är bygg-och miljönämnden i Håbo kommun. 
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

http://www.habo.se/
http://www.habo.se/
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