Ansökan om gemensam avfallsbehållare
för hushållsavfall
Ansökan skickas till Ale kommun, Sektor samhällsbyggnad, Verksamhet miljö, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors
Sökande/ansvarig

Medsökande

Adress

Adress

Postnummer

Postnummer

Postort

Postort

Mobilnummer

Mobilnummer

Telefonnummer arbete

Telefonnummer arbete

Fastighet (sökande)

Fastighet (medsökande)

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Avstånd till tilltänkt gemensam behållare (meter)

Avstånd till tilltänkt gemensam behållare (meter)

Antal boende på fastigheten

Antal boende på fastigheten

Boendes ålder

Boendes ålder

Typ av fastighet

Typ av fastighet

Hämtning (sökande)

Hämtning (medsökande)

□ 2-veckors □ 4-veckors □ 3-månaders

□ 2-veckors □ 4-veckors □ 3-månaders

Namn

Namn

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

□ Permanent boende □ Fritidshus

□ Permanent boende □ Fritidshus

Nuvarande hämtning (intervall)

Nuvarande hämtning (intervall)

Önskad uppställningsplats för en eventuell gemensam avfallsbehållare

Signatur sökande/ansvarig
Undertecknade intygar härmed att ovan ifyllda uppgifter är korrekta.
Ort och datum
Namnteckning

Signatur medsökande
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen.
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig.
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.
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Fastighetsbeteckning samt enkel karta

Utdrag ur Ale kommuns Föreskrifter om avfallshantering:
§ 19 Kompostering av trädgårdsavfall och motsvarande får ske utan särskilt medgivande. Komposteringen ska utföras så att
olägenhet för omgivningen inte uppstår. Hushållens avfall, förutom torrt trädgårdsavfall, får ej brännas genom eget omhändertagande.
§ 20 Ale kommun indelas i två typer av hämtningsområde:
a) områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse
b) områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse.
§ 32 Ansökan om dispens från kommunens föreskrifter om avfallshantering gällande bestämmelser om hushållsavfall
prövas av samhällsbyggnadsnämnden.
§ 32 För bestämmelser om gemensam avfallsbehållare indelas Ale kommun i två typer av områden enligt § 20.
För områden som detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller:
Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller utnyttjar fastigheter som kan
anses ligga intill varandra (samlade) dock högst cirka 100 m mellan fastighetsgränserna.
För områden som inte detaljplanelagts för helårsbebyggelse gäller:
Hämtning från gemensam behållare medges under förutsättning att de sökande äger eller utnyttjar fastigheter som ligger
på gångavstånd från varandra (cirka 200 m).
Vad beträffar gemensam behållare gäller för övrigt:
- Ansökan görs till samhällsbyggnadsnämnden
- Avfallsmängden får inte bli större än som ryms i den behållare som anvisas av renhållningsenheten.
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