Sida 1(2)

Stadsbyggnadsförvaltningen

Ansökan om
gemensam behållare

Information
En fastighetsägare eller boende i två olika fastigheter kan få tillstånd att använda gemensamma behållare
för restavfall, matavfall och återvinningsmaterial om avståndet inte överstiger 100 meter. Det beräknade
avfallet måste rymmas i behållarna och får inte medföra någon risk för människor och miljö.

Den person som är betalningsansvarig för abonnemanget ska fylla i uppgifterna för fastighet 1nedan. Det är
också inom dennes fastighet som behållaren/behållarna ska vara placerad. Om den sökande inte äger fastigheten ska istället fastighetsägare och nyttjanderättshavare fylla i ansökan gemensamt.

Tillståndet för gemensam behållare beviljas av stadsbyggnadsnämnden i högst fem år. Renhållningsbolaget
NSR tar då ut en årlig grundavgift enligt gällande avfallstaxa. NSR tar även ut en avgift enligt gällande taxa för
att ta hem och ställa ut kärlen igen efter uppehållet.
Skicka ansökan senast en månad före den avsedda perioden till: Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Fastighets- och ägaruppgifter fastighet 1, betalningsansvarig.
Adress för fastighet som ansökan avser

Fastighetsägare/nyttjanderättshavare

Fastighetsägarens/nyttjanderättshavarens adress

Personnummer/organisationsnummer

Fastighetsägare/nyttjanderättshavares telefon

Antal personer i hushållet

E-post

Fastighetsbeteckning

Fastighets- och ägaruppgifter fastighet 2, delar abonnemanget ovan.
Adress för fastighet som ansökan avser

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavares adress

Personnummer/organisationsnummer

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavares telefon

Antal personer i hushållet

E-post

Fastighetsbeteckning

Tidsperiod för uppehåll
Från och med

Till och med

Stadsbyggnadsförvaltningen ∙ 251 89 Helsingborg ∙ Kontaktcenter 042-10 50 00
kontaktcenter@helsingborg.se

Var god vänd!
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Skäl för ansökan om gemensam behållare samt eventuella upplysningar.

Rita en enkel skiss som visar var avfallsbehållaren ska stå i förhållande till fastigheterna.

Underskrift av fastighetsägare 1 och 2
Om du inte äger fastigheten ska istället både fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare skriva under ansökan.
Ort och datum

Ort och datum

Sökandes namnteckning

Ev. fastighetsägares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna administrera ansökan om gemensamt sopkärl (i enlighet med
dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1 e).
Mottagare av uppgifterna är handläggare inom stadsbyggnadsförvaltningen.
Uppgifterna hanteras i enlighet med stadsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan.
Personuppgiftsansvarig: Stadsbyggnadsnämnden (stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se)
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@helsingborg.se.
Mer information om dina rättigheter finner du på helsingborg.se.

