
Ansökan om gemensam sopbehållare  
 
Enligt Ljungby kommuns renhållningsordning kan två stycken närliggande fastigheter ansöka om att lämna avfall i ett gemensamt sopkärl 

som beviljas av VA- och  renhållningsavdelningen efter ansökan. 

Fastighetsägare där kärlet är placerat ansvarar för att vägen fram till kärlet är i framkomligt skick. Vid samtömning debiteras båda 

fastighetsägarna en grundavgift. Den fastighetsägare som har sopkärlet betalar även en hämtnings och behandlingsavgift. Fördelningen av 

hämtning och behandlingsavgiften sköts mellan fastighetsägarna. 

Vi är införstådda med att bristande skötsel och andra missförhållanden som kan uppkomma vid bruk av gemensam sopbehållare kan 

leda till att tillståndet återkallas. 

Ägare till nedanstående fastigheter ansöker om att få lämna hushållsavfallet i ett gemensamt sopkärl på fastighet 1. 

Fastighet 1 (sopkärlets placering) 

Fastighetsinnehavare Personnummer 

  

Gatuadress Postnummer Postort 

   

Fastighetsbeteckning Hämtningsadress (om annat än gatuadress) 

  

Telefon dagtid Fastighetens typ Antal boende i fastigheten 

 ☐Helårsbostad 

☐Fritidshus 

 

Övriga upplysningar 

 

 

Fastighet 2 

Fastighetsinnehavare Personnummer 
  

Gatuadress Postnummer Postort 
   

Fastighetsbeteckning Hämtningsadress (om annat än gatuadress) 
  

Telefon dagtid Fastighetens typ Antal boende i fastigheten 
 ☐Helårsbostad 

☐Fritidshus 

 

Avstånd till gemensamt kärl: 

………………… m 

Övriga upplysningar 

 

 

Underskrift fastighet 1 
Namnteckning Namnförtydligande 

 

Ort Datum 
  

 

Underskrift fastighet 2 
Namnteckning Namnförtydligande 

 

Ort Datum 
  

 

Blanketten skickas till:  

Ljungby kommun Tekniska förvaltningen,  

VA- och renhållningsavdelningen 

Olofsgatan 9, 341 83 Ljungby 

Information om personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och 

dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem eller register. Du har 

enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som 

gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av 

dessa. 

För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 

Personuppgiftsansvarig: Tekniska nämnden 

 

http://www.ljungby.se/dataskyddsforordning
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