Samhällsbyggnadskontoret
Avfallsavdelningen

Ansökan om delade avfallskärl
44 § Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun

Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus, som bor nära
varandra och som har samma typ av abonnemang, får dela ett abonnemang för
fyrfackskärl och använda gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus eller fritidshus är tillräckligt för
att samla in avfall från samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang
2. Fastighetsinnehavarna delar ett eller båda fyrfackskärlen som ingår i ett abonnemang
3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser vid egna abonnemang
4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls
5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.

Hushåll som delar sopkärl betalar varsin grundavgift och delar på abonnemangsavgiften.
Hämtställe
Antal boende i fastighet 1

Antal boende i fastighet 2

Delat fyrfackskärl: Kärl 1

Delat fyrfackskärl: Kärl 2

Avfallet skall hämtas från adress/fastighet

Sökande i fastighet 1
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Fastighetens adress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

 Permanentbostad  Fritidsbostad (tömning v.16–41)
Namnteckning 1
Ort och datum
Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande

Sökande i fastighet 2
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Fastighetens adress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

 Permanentbostad

 Fritidsbostad (tömning v.16–41)

Namnteckning 2
Ort och datum
Namnteckning, sökanden

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 Kungsängen

Namnförtydligande

Telefon 08-581 690 00
Fax 08-581 692 40
va.avfall@upplands-bro.se

Bankgiro 5093–0155
Org. nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se

Ansökan om delade sopkärl skall ske senast 4 veckor innan ändringen ska träda i kraft.
Blanketten sänds till
Upplands-Bro kommun
Kontaktcenter VA & avfall
196 81 KUNGSÄNGEN
Eller per epost till va.avfall@upplands-bro.se

Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som fastighetsbeteckning, gatu- och
postadress, namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna
behandla din ansökan om delade avfallskärl.
Vi har fått dina uppgifter från den här blanketten och hämtar kompletterande uppgifter ur vårt
kundregister. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen utgör
uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är
kund hos oss och fakturor kommer att sparas enligt bokföringslagens bestämmelser.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna
utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina
personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Tekniska nämnden, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen.
Organisationsnummer: 212000–0100. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen
eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@upplands-bro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har
du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

