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Ansökan om gemensam
avfallsbehållare
Enligt 33§ Herrljunga kommuns
renhållningsföreskrifter antagna
2020-11-17

Fastighet 1
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon (dagtid)

E-post

Har du skyddad identitet?
Ja

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Antal hushållsmedlemmar:……………… Bostadstyp:

Permanentboende

Fritidshus

Fastighet 2
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon (dagtid)

Mobilnummer

Har du skyddad identitet?
Ja

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Antal hushållsmedlemmar:………………. Bostadstyp:
Behållarens placering
Fastighetsbeteckning:

Permanentboende

Fritidshus

Fastighetsadress:

Vi vill ha abonnemanget
Matavfall
Hemkompost (komposter måste då vara anmälda till miljöenheten, se särskild blankett)
Vi vill ha följande storlek på kärl:

140-liters kärl

190-liters kärl

Övriga upplysningar:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Renhållningsföreskrifter
33 §
Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig
nämnd, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare med abonnemang Matavfall eller Kompostering.
Den gemensamma avfallsmängden ska kunna inrymmas i kommunens standardkärl om 140 l eller 190 l.
Gemensam behållare godkänns under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. De två närboende
fastighetsinnehavarna eller nyttjanderättshavarna betalar vardera en grundavgift och delar kostnaden för
den rörliga tömningsavgiften. Anmälan om gemensam behållare gäller endast för de fastighetsägare eller
nyttjanderättshavare som gjort anmälan.
Det ska framgå av anmälan vem av de sökande som ansvarar för uppställningsplats. Medgivande om
gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet
inte längre är uppfyllda.
16 §
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara
svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses
Avgift
För handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden att ta ut avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften är 1 050 kr för 2022.
Underskrifter
Fastighet 1
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Fastighet 2
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i
postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter
kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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