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Ansökan om gemensam avfallsbehållare enligt § 34 Sunne 

kommuns renhållningsordning antagen KF. 2022-10-06 § 166 

§ 34 Närboende fastighetsinnehavare inom gångavstånd kan efter ansökan till

avfallsansvariga nämnden under viss tid medges rätt att använda gemensam

avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om

fyllnadsgrad och vikt beaktas och i enlighet med bilaga 3 avfallsansvariga

nämndens tillämpningsanvisningar samt att olägenheter för människors hälsa

eller miljön inte uppstår.

En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplatsen 

och vara ansvarig mot kommunen (huvudtjänst). 

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen 

konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda. 

Medgivandet gäller i högst 10 år, därefter ska ny ansökan lämnas in. 

Att tänka på 

− att fyllnadsgrad och vikt inte överskrids för den gemensamma

avfallsbehållaren

− att eldning och nedgrävning av avfall inte får ske

− att utsortering av återvinningsmaterial sker och lämnas på

kommunens återvinningscentral eller återvinningsstation

− att om försäljning av någon eller båda fastigheterna sker, eller om

sökande flyttar eller andra i ansökan angivna förhållanden ändras

skall detta anmälas till kundtjänsten för vatten och renhållning, vid

Sunne kommun

Fastighet 1 Fastighet 2 Fastighet 3 

Fastighetsbeteckning: Fastighetsbeteckning: Fastighetsbeteckning: 

Personnummer: Personnummer: Personnummer: 

Fastighetsägare: Fastighetsägare: Fastighetsägare: 

Fastighetsadress: Fastighetsadress: Fastighetsadress: 

Telefon, dagtid: Telefon, dagtid: Telefon, dagtid: 

E-post: E-post: E-post:

Antal boende: Antal boende: Antal boende: 



Sida 2 av 2 

Ansökan skickas till: Sunne Kommun, 12. VA-/Avfallsenheten, 686 80 SUNNE 

eller via mejl, tekniskaenheten@sunne.se 

Renhållningstjänst som delas: 

Matavfall ☐  Restavfall ☐  Osorterat avfall ☐ 

(Brun tunna)  (Grön tunna)  (Grön tunna) 

Kärlstorlek: 

Matavfallskärlet är alltid 140 liter. 

 

Önskad storlek på restavfallskärlet ______ liter 

 

Önskad storlek på kärlet för osorterat avfall ______ liter 

 

Hämtningsintervall: 

Matavfallet hämtas minst varannan vecka, 26 ggr/år. 

 

Önskat hämtningsintervall för restavfallet: 

Varannan vecka ☐ Var 4:e vecka* ☐ Var 12:e vecka* ☐ 
(26 ggr/år)  (13 ggr/år)  (4 ggr/år) 

*= Endast kommunens minsta kärl (140 liter) kan väljas vid detta hämtningsintervall. Valet kräver kommunens 

matavfallskärl eller anmäld kompost för alla fastigheter som delar.  

 

Osorterat avfall hämtas alltid minst varannan vecka 26 ggr/år 

 

Avfallskärlet/avfallskärlens placering: 

Vid fastighet nummer ______ skall kärlet/kärlen vara placerade och blir därmed 

huvudtjänst för delningen. 

 

Avgifter: 

Hemtagning av avfallsbehållare som inte ska användas, debiteras enligt gällande 

taxa och belastar den/de fastigheter som inte är huvudtjänst för delningen. 

Fast avgift, en för vardera fastigheten debiteras enligt gällande taxa. 

 

Hämtningsavgiften för avfallsbehållaren delas _____ % på fastighet 1 och _____ 

% på fastighet 2 och _____ % på fastighet 3 

 

 

Underskrift: 

Fastighetsägare 1:  Fastighetsägare 2:  Fastighetsägare 3: 

     

     

(Underskrift)  (Underskrift)  (Underskrift) 

     

(Datum)  (Datum)  (Datum) 
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