Sida 1 av 2

Tekniska förvaltningen

Ansökan om gemensamt
renhållningsabonnemang
Fastighet 1

Fastighet 2

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetsägare

Telefonnummer

Telefonnummer

E-postadress

E-postadress

Gatuadress

Gatuadress

Postnummer och postort

Postnummer och postort

Antal personer i hushållet

Antal personer i hushållet

Undertecknade fastighetsägare ansöker härmed om att hushållsavfall från ovan angivna fastigheter får uppsamlas i gemensamt kärl. Det/de gemensamma kärlen kommer att vara placerade på:

Fastighet 1 		

Fastighet 2

Val av renhållningsabonnemang (Alternativ):
•
•

•
•

Vi kommer att paketera och lämna avfallet i enlighet med de särskilda regler som gäller eller kan komma
att meddelas för hämtningssystemet inom Mölndals stad
Vi är överens om fördelningen av:
1. Fullgörandet av skyldigheten att hålla vägen till kärlet framkomlig genom t.ex. snöröjning och sandning
2. Skötsel av och städning kring kärl
3. Eventuella övriga skyldigheter som åligger innehavaren av den fastighet där kärlet/kärlen är placerade
Ansvarig för kärl, för att hålla vägen fram till kärl framkomlig och för betalning av renhållningsavgift mm är
innehavaren av den fastighet där kärlet är placerat
Vi är införstådda med att om brister i skötseln eller andra missförhållanden uppkommer vid bruk av det
gemensamma kärlet/kärlen, kan tillståndet komma att återkallas

Underskrift fastighet 1

Underskrift fastighet 2

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning, fastighetsägare

Namnteckning, fastighetsägare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Missa inte informationen på sida 2
Besöksadress: Skedebrogatan 1

Postadress: Mölndals stad, tekniska förvaltningen, 431 82 Mölndal

Telefon: Teknisk kundservice 031-315 15 80 vardagar 8-12, 13-15

E-post: teknisk.kundservice@molndal.se
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Tekniska förvaltningen

Ansökan om gemensamt
renhållningsabonnemang
Behandling av personuppgifter

När du ansöker om gemensamt renhållningsabonnemang kommer Tekniska nämnden att behandla de
personuppgifter du lämnar i enlighet med dataskyddsförordningen för att kunna behandla din ansökan.
Behandlingen behövs även för att kunna fullgöra renhållningsavtalet mellan fastighetsägare och Mölndals
stad.
Du har rätt att begära utdrag och rättelse av de personuppgifter som staden behandlar.
Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter på molndal.se/personuppgift där du hittar mer
information om tekniska förvaltningens behandling.

Övrigt

Enligt 5.5 kap i Renhållningsordningen för Mölndals stad, kan gemensamt kärl efter prövning av
tekniska förvaltningen, få utnyttjas av boende i två till varandra gränsande fastigheter. Detta gäller om
avfallsmängden bedöms kunna rymmas i kärl av den storlek som normalt används inom det aktuella
området.

Priser

Priser för de olika renhållningsabonnemangen hittar du på molndal.se.

Blanketten skickar du till:
Mölndals stad
Tekniska förvaltningen
431 82 Mölndal

Besöksadress: Skedebrogatan 1

Postadress: Mölndals stad, Tekniska förvaltningen, 431 82 Mölndal

Telefon: Teknisk kundservice 031-315 15 80 vardagar 8-12, 13-15

E-post: teknisk.kundservice@molndal.se

