
 Ansökan om delat kärl 
                                     

   
  
  

 
Kommunalförbundet  

 
 

  
Telefon 

 
E-post  

AVFALL & ÅTERVINNING SKARABORG 
541 83  SKÖVDE 

  0500-49 81 85 

 
 

info@avfallskaraborg.se 

 
Hemsida 

www.avfallskaraborg.se 
 

 
 

 
• Ansökan skickas till Avfall & Återvinning Skaraborg, 541 83 Skövde eller e-post till info@avfallskaraborg.se   

• Endast fastighetsinnehavare får inkomma med ansökan   

• Ofullständigt ifylld ansökan skickas tillbaka till de sökande för komplettering 
 
Läs upplysningar på baksidan. 

 

Ansökan avser fastigheter i områden med sortering av matavfall  
Välj abonnemang:  
 

 Kärl 140 liter mat, tömning 1 gång varannan vecka + kärl 140 liter restavfall, tömning 1 gång var 4:e vecka 
 

 Kärl 140 liter för brännbart avfall, tömning 1 gång varannan vecka 

 
Ansökan avser fastigheter i områden som inte beretts möjlighet till sortering av matavfall 
 

 Kärl 140 liter brännbart, tömning 1 gång varannan vecka 

 
 Sökande A Sökande B 
Namn 

 

 

Namn 

Adress 

 

 

Adress 

Postnummer och ort 

 

 

Postnummer och ort 

E-post och telefonnummer 

 

 

E-post och telefonnummer 

Fastighetsbeteckning 

 

 

Fastighetsbeteckning 

Hämtningsadress (om annan adress än ovan) 

 

 

Hämtningsadress (om annan adress än ovan) 

 

Kommun där fastigheterna är belägna 

 

 

Hämtningsadress på vilken avfallsbehållaren/behållarna avses placeras 

 

 

Ansvarig fastighetsinnehavare för snöröjning, rengöring av kärl etc. 

 

 

 

Jag försäkrar att alla av mig angivna uppgifter i ansökan är korrekta och att jag har läst och förstått upplysningarna. 

 
 

                    ………………………………………………… 
Datum                 Underskrift; sökande A                       Datum                   Underskrift; sökande B 
 

      

mailto:info@avfallskaraborg.se


    

 

 
 

Jag har tagit del av nedanstående information.  

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig och 
eventuella personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter 
gentemot dig som registrerad.  

• Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in är direktionen i Avfall & 
Återvinning Skaraborg 

• Personuppgiftsansvarig behöver dina personuppgifter för att behandla ansökan om uppehåll.  

• Personuppgiftsbehandlingen grundar sig på rättslig skyldighet. 

• De som får ta del av dina personuppgifter är A&S medarbetare, entreprenörer och 
faktureringsbolag.  

• Lagringstiden för personuppgifter är 2 år efter uppehållets giltighetstids utgång. Som registrerad 
kan du begära av personuppgiftsansvarig att få tillgång till eller rättelse av dina personuppgifter 
eller begära begränsning av behandling.  

• Avfall & Återvinning Skaraborg lyder under offentlighetsprincipen och kan komma att lämna ut 
information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger. 

• Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är tekniskt möjligt att 
överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. 

• Du har rätt att lämna klagomål gällande personuppgiftsansvarigs behandling av dina 
personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Besök www.datainspektionen.se för 
mer information.  

• Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud e-post 
dataskyddsombud@skovde.se  

För mer information hur personuppgifter behandlas se www.avfallskaraborg.se  

 

mailto:dataskyddsombud@skovde.se
http://www.avfallskaraborg.se/

