Ansökan om gemensam
avfallslösning
Blanketten skickas till: Miljöenheten
523 86 ULRICEHAMN, miljo@ulricehamn.se

Ansökan avser:
Ny ansökan

Ansökan om ny period med gemensam avfallslösning

Storbehållare/källsorteringsstation

Behållare för hushållssopor

Observera följande: En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa. Se
www.ulricehamn.se/taxor

Renhållningsordningen § 3:6

Gemensam behållare kan efter ansökan hos miljö- och byggnämnden få nyttjas av närboende fastighetsinnehavare
om avfallsmängden kan rymmas i ett kärl av den storlek som normalt används inom området. Fastigheter inom
tätortsområden medges normalt ej gemensamt kärl. En sammanslutning av fastighetsägare kan efter ansökan hos
miljö- och byggnämnden beviljas tillstånd att nyttja gemensam storbehållare/källsorteringsstation. Förutsättningar
för detta är bland annat att fastighetsägarna svarar för skötsel av platsen, sortering sker enligt denna
renhållningsordning och att fakturering sker till en juridisk person. Tillstånd till gemensam avfallslösning ges för
högst tre år i taget. Därefter måste en ny ansökan göras.

Betalningsansvarig
Namn/organisation/samfällighet

Org nummer/personnummer

Adress

Telefon

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort)
E-post

Till ansökan bifogas följande uppgifter:
Lista med anslutna fastigheter. Av listan skall framgå fastighetsbeteckning, fastighetsadress,
fastighetsägare, telefonnummer, postadress och underskrifter av samtliga fastighetsägare.

För ansökan storbehållare/källsorteringsstation:

Situationsplan där placering av källsorteringsutrymme/storbehållare framgår. Planen skall vara
måttsatt för att bedömning av om utrymmet för hämtningsfordonen är tillräckligt. Observera
att om en källsorteringsbyggnad skall uppföras kan detta kräva bygglov.
Beskrivning av utrymme för sophantering och/eller behållare. Diskutera gärna med kommunens
renhållningsentreprenör vilka möjligheter som finns och vilka tekniska krav de ställer. För
behållarna skall storlek, antal och fraktioner samt önskad tömningsfrekvens framgå. Observera
att det finns möjlighet att sortera ut en komposterbar fraktion.
Snarast

Från och med datum

Under en period av 3 år

Antal år

Underskrift (betalningsansvarig)
Namnteckning

Ort och datum

Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

I och med att du undertecknar och skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Ulricehamns kommun.
Uppgifterna kommer att användas för Ulricehamns kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i
enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. På ulricehamn.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur
Ulricehamns kommun hanterar personuppgifter.
Ulricehamns kommun, Miljöenheten, 52386 Ulricehamn 0321-59 50 00
(vx), miljo@ulricehamn.se, www.ulricehamn.se

