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Ansökan om gemensam avfallsbehållare

Värdfastighet
Fastighetsbeteckning Personnummer 

Namn Adress 

Postadress Telefon mobil: Dagtid: 

E-post Antal personer, vuxna Barn 

Fastigheten används som 

Permanentbostad Fritidsbostad 

Grannfastighet
Fastighetsbeteckning Personnummer 

Namn Adress 

Postadress Telefon mobil: Dagtid 

E-post Antal personer, vuxna Barn 

 Fastigheten används som 

Permanentbostad Fritidsbostad 

Vi vill dela 

 Flerfackskärl  Grönt kärl och brunt kärl för matavfall 

Samhällsförvaltningen 

Tvåfackskärl

Ingår någon av fastigheterna sedan tidigare i en gemensam avfallslösning?
Ja Nej
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Avfallsföreskrifter för Härnösands kommun

Gemensam avfallsbehållare 
35 § Två närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan 
medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i 
dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa 
eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för 
uppställningsplats. 

Fastigheter får dela avfallsbehållare om följande kriterier är uppfyllda: 

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att 
förutsättningarna för medgivandet inte längre är uppfyllda.

1.  Fastigheterna ska angränsa till varandra eller att fastighetsägarnas/nyttjanderättshavarnas
avfallskärl är placerade på samma ställe av renhållaren.

2.  Fastighetsägarna ska inte ingå i en redan be�ntlig kollektivlösning med be�ntlig angiven
plats för avfallskärl.

Avgift 
Avgiften är på 558 kronor för handläggning av ansökan om gemensam 
avfallsbehållare.   

Värdfastighet

Underskrift

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

______________   ____________________________  __________________________ 

Datum                    Namnteckning                                  Namnförtydligande 

Grannfastighet

______________   ____________________________  __________________________ 

Datum                    Namnteckning                                  Namnförtydligande 

Taxa HEMAB
För vart och ett av två hushåll som delar kärl gäller följande: grundavgift + halva 
hämtningsavgiften.

Ex. Fritidshus + permanentbostad som delar kärl
Fritidshuset betalar: grundavgift för fritidshus + halva hämtningsavgiften för året runt-hämtning.

Permanentbostaden betalar: grundavgift för permanentbostad + halva hämtningsavgiften för året 
runt-hämtning.

Ansökan skickas till samhallsforvaltningen@harnosand.se eller Härnösands kommun, 
samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand.

https://www.harnosand.se/gdpr
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