BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT ANVÄNDA
ELLER ÅTERKALLANDE AV GEMENSAMT AVFALLSKÄRL
Fält märkta med *asterisk är obligatoriska att fylla i och blanketten kommer inte behandlas om information saknas.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende
till Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera
ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd.
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1. Vad gäller ansökan*
□
□

Tillstånd att använda gemensamt avfallskärl
Återkallande av gemensamt avfallskärl

2. Fastighet sökande 1*
* Förnamn Efternamn/Företag:

*Personnummer/Organisationsnummer:

*Gatuadress:

*Postnummer:

*Telefon:

E-postadress:

Antal boende på fastigheten:

Land:

*Postort:

□

Gångavstånd till uppställningsplats för gemensamt sopkärl:

m

Helårsabonnemang

□

Delårsabonnemang

3. Fastighet sökande 2*
* Förnamn Efternamn/Företag:

*Personnummer/Organisationsnummer:

*Gatuadress:

*Postnummer:

*Telefon:

E-postadress:

Antal boende på fastigheten:

Land:

*Postort:

□

Gångavstånd till uppställningsplats för gemensamt sopkärl:

m

Helårsabonnemang

□

Delårsabonnemang

4. Placering*
Avfallskärlet ska placeras inom fastigheten:______________________________________________________________
Ägaren av denna fastighet kommer att få betala full avgift (dvs. fast grundavgift samt hämtning och behandling). Den andra
fastighetsägaren betalar grundavgift.

5. Underskrifter*
Sökande 1
*Datum

*Namnförtydligande

*Underskrift

Sökande 2
*Datum

*Namnförtydligande

KUB6000, 2.0, 2012-05-23

*Underskrift

Blanketten skickas till:

Besöksadress:

Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Teknik
434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Kungsbacka kommun
Teknik
434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Storgatan 37

0300-83 40 00

info@kungsbacka.se

Fax

0300-83 40 51

www.kungsbacka.se

KUNGSBACKA KOMMUN
UPPLYSNINGAR
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Innehavare av två, tre eller högst fyra närbelägna fastigheter kan, efter ansökan till nämnden för Teknik,
medges att använda gemensam avfallsbehållare med hämtningsintervall i enlighet med 39 § i dessa
föreskrifter om föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. För att gemensam avfallsbehållare ska
medges gäller att följande villkor uppfylls.
a) Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättsinnehavaren ska ha valt abonnemanget ”Matavfall Blir
Biogas” alternativt abonnemanget ”Egen Varmkompost”.
b) Gångavståndet mellan behållaren och berörda boningshus ska understiga 300 meter.
c) Den gemensamma avfallsmängden ska kunna inrymmas i kommunens standardbehållare om 130
l eller 190 l.
d) En av de berörda fastighetsägarna ska förklara sig vara beredd att svara för alla förpliktelser som
hänger samman med den gemensamma renhållningen.
e) Varje ingående fastighet ska betala den fasta delen av renhållningstaxan. Delning av kostnad
avser enbart den rörliga delen.
Där hämtning inte kan ske av enskild behållare på grund av fastigheters lokalisering, terrängförhållanden
eller andra omständigheter har nämnden för Teknik rätt att i varje enskilt fall besluta om gemensam
hämtning.

Kungsbacka Kommun
Teknik

Telefon

0300-83 40 00

info@kungsbacka.se

Fax

0300-83 40 51

www.kungsbacka.se

