Ansökan om delat kärl

Avfallshantering
Östra Skaraborg

• Ansökan skickas till Avfallshantering Östra Skaraborg, 541 83 Skövde eller e-post till info@avfallskaraborg.se
• Endast fastighetsägare 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 fastighetsägare 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

…………………………………………………
Datum
Underskrift; medsökande

Ovanstående uppgifter registreras för att kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) som myndighet och ansvarig för fakturering skall ha aktuellt
register. Registreringen sker i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (SFS 1988:204). Ni har rätt att ansöka om registerutdrag och få rättelse hos
kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg. Ytterligare frågor besvaras av AÖS personuppgiftsombud.

Kommunalförbundet

Telefon

E-post

AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
541 83 SKÖVDE

0500-49 81 85

info@avfallskaraborg.se
Hemsida

www.avfallskaraborg.se

Avfallshantering
Östra Skaraborg

Upplysningar
Enligt AÖS avfallsföreskrifter kan två närboende fastighetsägare efter ansökan hos kommunalförbundet
medges rätt att dela kärl under förutsättning att bestämmelser om fyllnadsgrad (behållaren ska lätt kunna
tillslutas) och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Matavfallet
ska uppfylla AÖS krav om sorteringskvalitet.
Delat kärl för två närboende fastighetsägare är inte tillåten i områden med gemensamma avfallsbehållare.
Fastighetsägarens ansvar för betalning och avgifter framgår av avfallsstaxan.
Om förhållandena ändras ska Avfallshantering Östra Skaraborg omgående meddelas. Beslutet är
personligt och knutet till fastigheterna som beslutet gäller. Vid exempelvis ägarbyte i någon av deltagande
fastigheter upphör beslutet att gälla med omedelbar verkan.
Beslut om hämtning via delat kärl kan komma att återkallas av AÖS om avgift inte betalas eller
avfallsföreskrifterna inte följs. Även miljömyndigheten i respektive kommun kan, med stöd av miljöbalken
meddela villkor eller förbud med omedelbar verkan, om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna
inte uppfylls.
För mer information besök AÖS hemsida www.avfallskaraborg.se

Kommunalförbundet

Besöksadress

Telefon

E-post

AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG
541 83 SKÖVDE

Kommunverkstaden
Verkstadsvägen 4

0500-49 80 00

info@avfallskaraborg.se

Fax

Hemsida

0500-48 19 80

www.avfallskaraborg.se

