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 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

ansökan om delat kärl 
 
 
Postadress                      Besöksadress  Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 

  
  0240-860 00 vx  
771 82 Ludvika Gonäsvägen 17 Direktval 86288 0240-863 80 467-5088 12 45 30-7 
  86 062 
  .........................    

   

                                       

 

 

                            Ansökan om Gemensam behållare/ delat kärl för hushållssopor 
 

 

 

 

Undertecknade två fastighetsägare anmäler att vi vill gå samman om gemensam behållare för 

hushållssopor. 

 

 

1. För fastigheten     _____________________________ ____________ 

med kärl fastighetsbeteckning  antal personer 

 

 _____________________________  

 fastighetens adress 

 

 _____________________________  

 fastighetsägarens namnteckning 

 

 _____________________________  

 telefonnummer, även riktnummer 

 

 

2. För fastigheten _____________________________ _____________ 

    utan kärl  fastighetsbeteckning  antal personer 

 

 ____________________________  

 fastighetens adress 

 

 _____________________________  

 fastighetsägarens namnteckning 

 

 _____________________________  

 telefonnummer, även riktnummer 

 

 

Information om behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar ovan kommer enbart att användas för administration i samband med din 

ansökan. Om du vill att uppgifter tas bort eller ändras eller om du vill ha ytterligare information kan du 

vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 



 LUDVIKA KOMMUN   2 (2)  
 

      SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

ansökan om delat kärl 
 
 
 

 

1. Avgiften för gemensam behållare är för vardera fastigheten angiven  

i renhållningstaxans prisbilaga, delat kärl. 

2. Om det uppstår olägenheter eller om föreskrifterna om avfallshantering inte följs, kan tillståndet 

återkallas.  

Föreskrifterna och taxan bifogas. 

3. Den som vill att samgåendet ska upphöra gör en anmälan till tekniska kontoret, avfall. 

4. Om någon av fastigheterna byter ägare upphör samgåendet och ordinarie taxa tillämpas för båda 

fastigheterna. 

Föreskrifter om avfallshantering för Ludvika kommun 

Gemensam behållare/delat kärl: 

19 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till en- och tvåfamiljshus samt fritidshus kan få 

rätt att ersätta kärlhämtning med ett gemensamt hämtställe om minst tre fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare inom ett avgränsat område är överens om detta. För att erhålla gemensamt 

hämtställe krävs att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår och en ansökan till 

SBN som redovisar områdets avgränsning, vilka fastigheter som berörs samt intyg om att parterna 

är överens. 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar 

 

Ansökan beviljas         från och med _____________         Ansökan avslås      

 

Underskrift  Beslutsdatum 

__________________                                _______________ 

Anders Hammarbäck 

Arbetsledare 


