DANDERYDS KOMMUN
Tekniska kontoret
Ansökan om gemensam behållare i Danderyds kommun
Två eller tre närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan
till tekniska nämnden, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare (endast kärl, ej
säckar), under förutsättning att ansvarig för skötsel och underhåll utses samt att
bestämmelserna i rådande avfallsföreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att risk
för olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Typ och storlek av behållare
anpassas efter antal boende, avfallsmängd och möjlighet till tömning med ordinarie
hämtningsfordon. Om en anläggning (soprum eller enskilda behållare) nyttjas av fler än en
fastighetsinnehavare ska det alltid finnas en ansvarig för anläggningen till vilken tekniska
nämnden och renhållare för sin talan och fakturering sker.
Tillstånd gäller, om inte annat anges i beslut, tillsvidare. Omprövning/återkallelse av beslut
kan ske (se Generell information om dispenser). Tillstånd att nyttja gemensam
avfallsbehållare/anläggning innebär inte befrielse av grundavgift i enlighet med fastställd
taxa.
Uppgifter om sökande
Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt register enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att ta del av
dina uppgifter och kan ändra eventuella fel.
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postadress

Postnummer och ort

Fastighetsägare

Telefonnummer

E-postadress

Annan sökande (om inte
fastighetsägare)

Telefonnummer

E-postadress

Sökandes postadress (om inte samma som ovan)

Sökandes postnummer och ort (om inte samma som
ovan)

Uppgifter om medsökande fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postadress

Postnummer och ort

Fastighetsägare

Telefonnummer

E-postadress

Annan sökande (om inte
fastighetsägare)

Telefonnummer

E-postadress

Sökandes postadress (om inte samma som ovan)

Sökandes postnummer och ort (om inte samma som
ovan)

Finns det en tredje medsökande fastighet, bifoga ovanstående information på ett separat papper med underskrift
(inkl. ort och datum).

Skicka din ansökan till
_________________________________________________________________________
Avfallsavdelningen
Telefonnummer: 08-568 910 00
Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyds kommun

DANDERYDS KOMMUN
Tekniska kontoret
Uppgifter om gemensam behållare
Typ av behållare och volym (liter) på behållare:

Antal boenden/brukare i samtliga hushåll som skall dela
på behållare:

Ligger fastigheterna intill varandra?

Ansvarig för skötsel/underhåll:

Ja  Nej 
Faktureringsansvarig

Faktureringsadress

Postadress

Postnummer och ort

Intyg om att de uppgifter som den sökande/medsökande har lämnat är korrekta
Sökandes underskrift

Ort och datum

Medsökandes underskrift

Ort och datum

Generell information om dispenser
Förutsättningar för dispens
Dispens kan endast medges om det kan ske utan risk för människors hälsa och miljön. Givna
dispenser är, om inte annat anges, tidsbegränsade, personliga och upphör att gälla vid
ägarbyte eller ändrade boendeförhållanden. De ska omprövas om förutsättningarna för dem
ändras. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har skyldighet att meddela sådan
förändring. Undantag från bestämmelserna i föreskrifterna om avfallshantering kan ej
medges retroaktivt.
Återkallande av beslut
Medgivande om undantag från föreskrifterna kan återkallas om:
•
•
•
•

förutsättningarna för undantag förändrats
felaktiga uppgifter, som legat till grund för undantaget, har lämnats
hanteringen inte skett enligt givet tillstånd eller enligt anmälan
hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön

Skicka din ansökan till
_________________________________________________________________________
Avfallsavdelningen
Telefonnummer: 08-568 910 00
Tekniska kontoret
Box 74, 182 11 Danderyds kommun

