
 ANSÖKAN OM 
GEMENSAM BEHÅLLARE 
PERMANENT- OCH FRITIDSBOSTAD 
FÖR EGET BRUK 
§ 5.1.5 Renhållningsordning Tingsryd
kommun 

Ansökan inlämnad av (permanentbostaden) 
Abonnentens namn Personnummer 

Abonnentens adress Fastighetsbeteckning 

Postnummer Postort Fastighetens adress (om annan än abonnentens) 

Telefon bostad Telefon jobb/mobil Postnummer Postort 

Land Antal personer i hushållet E-postadress

Önskad kärlstorlek 

190 liters kärl   140 liters kärl   

Fastighet ansökan avser (fritidsbostaden) 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Postnummer Postort Används/hyrs fritidshuset av någon annan? 

Telefon bostad Telefon jobb/mobil 

Redovisa hur nedanstående hushållsavfall kommer att tas om hand på fastigheten 
Avfall med producentansvar (tidningar, pappers-, metall-, plast- och glasförpackningar) 

El- och elektronikskrot 

Batterier 

Grovavfall (t ex gamla möbler, trädgårdsredskap) 

Ej brännbart restavfall (t ex trasigt porslin, gips, glas) 

Farligt avfall 

Glöm ej skriva under och noggrant läsa igenom gällande regler och informationen på nästa 
sida. 

Skickas till: 
Tingsryds Kommun 
Renhållningen 
Box 88 
362 22 Tingsryd 



Gällande regler 
Bestämmelser om gemensam behållare för egen permanent- och fritidsbostad finns i 
renhållningsordning för Tingsryd kommun § 5.1 punkt 5, antagen av Kommunfullmäktige § 118/2010. 

Beviljade ändringar i hämtningsintervall enligt ovanstående paragraf är alltid kopplat till sökanden och 
upphör att gälla vid ändrade förhållanden.  

Observera att grundavgift debiteras båda fastigheterna. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. 

För att gemensam behållare ska kunna beviljas gäller att: 

 båda fastigheterna enbart nyttjas för eget bruk
 att sökanden själv transporterar soporna från fritidsbostaden till permanentbostaden
 sopmängden inte är större än att den vid varje tömningstillfälle ryms i behållaren.

Information 
Personuppgifter i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du medger 
att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att 
begära utdrag och/eller rättelse. 

För byte av abonnemangstyp tas en avgift ut som debiteras i samband med fakturering av 
konsumtionsavgiften. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. 

Har du några frågor, ring renhållningen 0477/442 51 eller gå in på Tingsryds kommuns hemsida 
www.tingsryd.se och klicka vidare till avfallshanteringen. Där hittar du även hela 
renhållningsordningen. Vill du ha den hemskickad kan du ringa ovanstående telefonnummer. 

OBS! Alla uppgifterna måste fyllas i för att ansökan ska kunna behandlas. 

Ansökan skickas till: 
Tingsryds kommun, Renhållningen, Box 88, 362 22 Tingsryd 

Underskrift Sökande 
Datum och ort Namnteckning 

Namnförtydligande

Tekniska avdelningens beslut 
Anläggningsnummer permanentbostad Anläggningsnummer, fritidsbostad 

Fastighetsbeteckning Orsak (om ansökan ej beviljas)/Övriga upplysningar 

Beviljas:            Beviljas inte  

Namnteckning

Namnförtydligande

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477-313 00 tekniska@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd 0477 442 51  www.tingsryd.se 
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