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Blankett
Anmälan om delning
av avfallskärl

SKICKA T ILL:
VALLENTUNA KOMMUN
TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA

BLANKETTEN KAN OCKSÅ MEJLAS TILL:
VALLENTUNA@RAGNSELLS.COM. VID FRÅGOR,
KONTAKTA RAGN-SELLS KUNDTJÄNST
010-723 23 23

Två eller flera fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter beviljad anmälan dela
på ett gemensamt avfallskärl i enlighet med 32 § Vallentuna kommuns avfallsföreskrifter.
Observera att samtliga hushåll som delar kärl för restavfall måste ha samma typ av
grundabonnemang (permanentbostad eller fritidsfastighet).
1. Sökande fastighet 1
FASTIGHETSÄGARE / SÖKANDE

PERSON-/ORGANISATIONSNR.

FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHETENS ADRESS

POSTADRESS

POSTNUMMER OCH ORT

E-POST

TELEFON



PERMANENTBOENDE



FRITIDSBOENDE





2. Sökande fastighet 2
FASTIGHETSÄGARE / SÖKANDE

PERSON-/ORGANISATIONSNR.

FASTIGHETSBETECKNING

FASTIGHETENS ADRESS

POSTADRESS

POSTNUMMER OCH ORT

E-POST

TELEFON

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA TFN: 08 587 850 00
KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE



PERMANENTBOENDE



FRITIDSBOENDE

BLANKETT
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3. Gemensam information
AVFALLSKÄRLETS PLACERING (FASTIGHETSBETECKNING ELLER HÄMTNINGSADRESS)

BETALNINGSANSVARIG

Hämtningsintervall för 190 liters kärl:


En gång per vecka

 En gång varannan vecka
Hämtningsintervall för 140 liters kärl (matavfall):


En gång varannan vecka

Observera att samtliga hushåll som delar kärl för matavfall måste ha samma typ av
grundabonnemang (permanentbostad eller fritidsfastighet).
Under juni, juli och augusti hämtas matavfallet varje vecka.
Förutsättningar för att få dela avfallskärl:

•
•
•
•
•

Fastigheterna ingår i område där matavfallssortering erbjuds.
Fastigheterna ligger intill varandra.
Hämtningsintervall är densamma för fastigheterna.
Fastigheterna har samma abonnemangsform (permanentbostad eller
fritidsfastighet).
Innehavaren av fastighet där sopkärlet är placerat blir ansvarig för att
gällande bestämmelser i renhållningssammanhang efterföljs.

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT SÖKANDE FASTIGHET 1

NAMNFÖRTYDLIGANDE

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT SÖKANDE FASTIGHET 2

NAMNFÖRTYDLIGANDE

Upplysningar
Information om Personuppgiftslagen (SFS nr 1998:204)
När du gör en ansökan eller anmälan på någon av Vallentuna kommuns blanketter innebär det att dina uppgifter kommer
att behandlas i något register och användas för att administrera din ansökan/-anmälan. Uppgifterna behandlas enligt de
regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Om uppgifterna inte
är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att gratis, en gång per
kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi
behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar
om dig.
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