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Bygg- och miljönämnden

Miljökontoret

Ansökan

om gemensamt avfallskärl
Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten har ett gemensamt
avfallskärl ska ansöka om detta till kommunen enligt renhållningsordningen.
Uppgifter om sökande på fastighet 1 (debiteras grundavgift och abonnemangsavgift)

Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer (mobil)

Telefonnummer (bostad)

Fastighetsbeteckning
Typ av fastighet

Ort
Epost

Adress

En- och tvåfamiljshus
Flerfamiljshus

Fritidshus

Annat, nämligen:

Antal personer i hushållet:

Fastighetsägare (om annan än ovan) namn adress och telefonnummer

Eventuella synpunkter från fastighetsägare:

Uppgifter om sökande på fastighet 2 (debiteras grundavgift)

Namn

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer (mobil)

Telefonnummer (bostad)

Fastighetsbeteckning
Typ av fastighet

Person-/organisationsnummer
Ort
Epost

Adress

En- och tvåfamiljshus
Flerfamiljshus

Fritidshus

Annat, nämligen:

Antal personer i hushållet:

Fastighetsägare (om annan än ovan) namn adress och telefonnummer

Eventuella synpunkter från fastighetsägare:
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Uppgifter om avfallskärl
Kärlen placeras på fastigheten som tillhör sökande 1:
Storlek på avfallskärl:

liter

Tömningsintervall:

tömningar/år

Övriga upplysningar

Sökande 1 - Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

Ort

Datum

Underskrift

Sökande 2 - Härmed intygar jag att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga:

Ort

Datum

Underskrift

Information
Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som
behövs för att Bygg- och miljönämnden ska kunna bedöma verksamheten. Om
utrymmet i blanketten inte räcker till kan ytterligare information lämnas i bilagor.
En ofullständigt ifylld ansökan kan innebära längre handläggningstid.
Ansökan ska skickas in till Bygg- och miljönämnden, 265 80 Åstorp, eller lämnas
på kommunens Medborgarkontor, Storgatan 7.
För din information vill vi meddela att personuppgifterna som du lämnat vid
ifyllnad av blanketten kommer att behandlas i vårt datasystem för att underlätta vår
kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om du vill ha ytterligare information om hur
dina personuppgifter används eller vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt
besked om detta till blankettutställaren.
OBS
Enligt gällande avfallstaxa tar NSR ut en avgift för hemtagning och återutsättning
av sopkärl vid uppehåll i avfallshämtningen.
Vid beviljat uppehåll i avfallshämtningen debiterar NSR alltid en årlig grundavgift,
enligt gällande avfallstaxa. Denna avgift tas bland annat ut för att täcka drift av
återvinningscentraler samt insamling och bearbetning av farligt avfall.
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