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Ansökan om delat kärl, 2 grannar 
Är ni två hushåll med en liten mängd avfall kan ni ansöka om att dela på två fyrfackskärl på 370 
liter eller kärl för restavfall på 190 eller 370 liter. 

Sökande 1 
Sökande 1 är ansvarig för uppställning och underhåll av kärlen. Det är på den här fastigheten ni 
ska ställa kärlen om ni inte meddelar oss något annat. Beslut skickas till sökande 1. 

Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsadress 
 

Fastighetens postnummer och ort 
 

Antal personer i hushållet 
 

Sökandens namn 
 

Personnummer 
 

Medsökandens namn 
 

Personnummer 
 

Postadress (om annan än fastighetens adress ovan) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress 
 

Telefon dagtid 
 

Sökande 2 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsadress 
 

Fastighetens postnummer och ort 
 

Antal personer i hushållet 
 

Sökandens namn 
 

Personnummer 
 

Medsökandens namn 
 

Personnummer 
 

Postadress (om annan än fastighetens adress ovan) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress 
 

Telefon dagtid 
 

Fastigheterna används som 
 Permanentboende 
 Fritidsboende 
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Vi vill ha följande abonnemang 
För priser, se sidan ”Abonnemang” på www.svenljunga.se/fyrfack. 

Permanentboende (hämtning året runt) 
 Abonnemang Grön – fyrfackskärl på 370 liter 
 Abonnemang Gul – fyrfackskärl på 370 liter, med hemkompostering* 
 Abonnemang Röd – restavfallskärl 190 liter 
 Abonnemang Röd – restavfallskärl 370 liter 

 
Fritidsboende (sommarhämtning) 

 Abonnemang Grön – fyrfackskärl 370 liter, hämtning maj-september 
 Abonnemang Grön – fyrfackskärl 370 liter, hämtning maj-september och hämtning skollov 
 Abonnemang Gul – fyrfackskärl 370 liter, med hemkompostering*, hämtning maj-september 
 Abonnemang Gul – fyrfackskärl 370 liter, med hemkompostering*, hämtning maj-september och hämtning skollov 
 Abonnemang Röd – restavfallskärl 190 liter, hämtning maj-september 
 Abonnemang Röd – restavfallskärl 190 liter, hämtning maj-september och hämtning skollov 

*Kräver att båda sökande har varsin godkänd anmälan för kompostering, eller att anmälan lämnas in till och 
godkänds av miljöenheten. 

Vid ansökan om abonnemang med kompostering 
 Vi har redan varsin godkänd ansökan om kompostering 
 Vi har skickat in en nyansökan om kompostering 

Underskrift 
Sökande 1 
 

Sökande 2 
 

Namnförtydligande 
 

Namnförtydligande 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, avfallsenheten, 512 80 
Svenljunga 

Avgift för abonnemang 
Abonnemangsavgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Sökanden betalar 
varsin grundavgift medan kostnaden för abonnemanget delas mellan sökanden. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 


	Ansökan om delat kärl, 2 grannar
	Sökande 1
	Sökande 2
	Fastigheterna används som
	Vi vill ha följande abonnemang
	Vid ansökan om abonnemang med kompostering
	Underskrift

	Information
	Blanketten skickas till
	Avgift för abonnemang
	Så behandlar vi dina personuppgifter


	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsadress: 
	Fastighetens postnummer och ort: 
	Antal personer i hushållet: 
	Sökandens namn: 
	Personnummer: 
	Medsökandens namn: 
	Personnummer_2: 
	Postadress om annan än fastighetens adress ovan: 
	Postnummer och ort: 
	Epostadress: 
	Telefon dagtid: 
	Fastighetsbeteckning_2: 
	Fastighetsadress_2: 
	Fastighetens postnummer och ort_2: 
	Antal personer i hushållet_2: 
	Sökandens namn_2: 
	Personnummer_3: 
	Medsökandens namn_2: 
	Personnummer_4: 
	Postadress om annan än fastighetens adress ovan_2: 
	Postnummer och ort_2: 
	Epostadress_2: 
	Telefon dagtid_2: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Abonnemang Grön  fyrfackskärl på 370 liter: Off
	Abonnemang Gul  fyrfackskärl på 370 liter med hemkompostering: Off
	Abonnemang Röd  restavfallskärl 190 liter: Off
	Abonnemang Röd  restavfallskärl 370 liter: Off
	Abonnemang Grön  fyrfackskärl 370 liter hämtning majseptember: Off
	Abonnemang Grön  fyrfackskärl 370 liter hämtning majseptember och hämtning skollov: Off
	Abonnemang Gul  fyrfackskärl 370 liter med hemkompostering hämtning majseptember: Off
	Abonnemang Gul  fyrfackskärl 370 liter med hemkompostering hämtning majseptember och hämtning skollov: Off
	Abonnemang Röd  restavfallskärl 190 liter hämtning majseptember: Off
	Abonnemang Röd  restavfallskärl 190 liter hämtning majseptember och hämtning skollov: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 


