Blanketten skickas till:
Säffle kommun
Teknik och fritid
661 80 Säffle

ANSÖKAN OM GEMENSAM AVFALLSBEHÅLLARE, enligt Säffle och Åmål kommuns
avfallsföreskrifter 39 a §
Uppgifter om hushåll där avfallsbehållaren önskas stå eller stå kvar
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare(om annan än sökanden):

☐ Permanentboende

VILLKOR FÖR
GEMENSAMT KÄRL

☐ Fritidsboende: Antal dagar boende per år:

Gällande lagstiftning
Enligt Avfallsföreskrifter för

Antal personer i hushållet:

Säffle och Åmåls kommuner,
39 a §

Personuppgifter(hämtningsavgift debiteras hushållet där kärlet står)
Namn – sökande 1:

Personnummer:

Fakturaadress:

Telefon:

Postnummer och ort:

E-post:

Två eller tre närboende
fastighetsinnehavare med
samma abonnemangstyp kan
dela kärl under förutsättning
att:
-Avståndet mellan ordinarie
uppställningsplatser för
behållare vid egna abonnemang
för berörda fastigheter är högst
500 meter.

Uppgifter om närliggande hushåll
Fastighetsbeteckning:

-Bestämmelserna i dessa
föreskrifter om fyllnadsgrad
och vikt beaktas.

Fastighetsägare(om annan än sökanden):

☐ Permanentboende

☐ Fritidsboende: Antal dagar boende per år:

Antal personer i hushållet:

- Olägenheter för människors
hälsa eller miljön inte uppstår.

Avstånd mellan fastigheterna:

- Anmälan undertecknad av
samtliga fastighetsinnehavare
lämnas till den avfallsansvariga
nämnden.

Personuppgifter
Namn – sökande 2:

Personnummer:

Fakturaadress:

Telefon:

Postnummer och ort:

E-post:

- Sökande 1 förbinder sig att
ansvara för
uppställningsplatsen för
behållarna.
- Sökande 1 debiteras
hämtningsavgiften. Alla
sökanden debiteras en
grundavgift vardera.

Storlek på avfallsbehållare
Önskad storlek som ni vill ha kvar eller önskar beställa

Vid ägarbyte faller
överenskommelsen bort och en
ny ansökan måste göras.

☐ 140 liter ☐ 190 liter ☐ 240 liter

Underskrift Sökande 1
Datum:

Medgivande om gemensam
avfallsbehållare kan återkallas
om kommunen konstaterar att
förutsättningar för
medgivandet inte längre är
uppfyllda.

Namnteckning:

Underskrift Sökande 2
Datum:

Namnteckning:

Dataskyddsförordningen (GDPR) Uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och
kompletterande integritetslagstiftning. Information om dina rättigheter finner du på kommunens hemsida
www.saffle.se

Vid frågor kontakta:
VA/Renhållning via e-post
varenhallning@saffle.se eller
telefon 0533-68 15 89.
----------------------------------
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