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Ansökan om gemensam behållare 

 

 

 

Anvisningar 
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan under förutsättning att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår, medges rätt att använda gemensamma behållare för 
restavfall, matavfall och återvinningsmaterial. Gemensam behållare kan beviljas av Båstads 
kommun i högst fem år för fastigheter som är närliggande och där uppkommet avfall bedöms 
kunna rymmas  i avsedd avfallsbehållare. Berörda fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare ska gemensamt fylla i denna blankett och skicka den till Båstads kommun 
minst en månad före önskat startdatum. 

Den först angivna fastighetsinnehavaren ska vara betalningsskyldig. Inom dennes fastighet ska 
också behållaren vara placerad. NSR tar ut en avgift enligt gällande avfallstaxa för hemtagning 
och återutsättning av kärl vid uppehåll. 

Ansökan skickas till: Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad eller mejla till 
samhallsbyggnad@bastad.se  

Ansökan ska vara Båstads kommun tillhanda senast en månad före den avsedda perioden. Vid 
beviljat uppehåll debiteras alltid en årlig grundavgift enligt gällande avfallstaxa. 

Övrig info: I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av så kallad förenklad delgivning. 
Information om detta hittar du på vår hemsida www.bastad.se  
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Fastighets- och ägaruppgifter, fastighet nr 1 

Avfallskärlen placeras hos sökande 1 som också debiteras för abonnemangsavgiften 

 

Adress för fastighet som ansökan avser Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavares 
adress 

Personnummer/organisationsnummer 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavares 
telefon 

 

Mobil                                             Hem 

Antal personer i hushållet 

 

E-post Fastighetsbeteckning 

Renhållningsabonnemang 

 

Kundnummer 

 

Underskrift 
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Fastighets- och ägaruppgifter, fastighet nr 2 

Sökande 2 betalar grundavgift 

Adress för fastighet som ansökan avser Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 

 

Adress för fastighet som ansökan avser Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavares 
adress 

Personnummer/organisationsnummer 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavares 
telefon 

 

Mobil                                             Hem 

Antal personer i hushållet 

 

E-post Fastighetsbeteckning 

Renhållningsabonnemang 

 

Kundnummer 

 

Underskrift 
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Fastighets- och ägaruppgifter, fastighet nr 3 

Sökande 3 betalar grundavgift 

Adress för fastighet som ansökan avser Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 

 

Adress för fastighet som ansökan avser Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavare 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavares 
adress 

Personnummer/organisationsnummer 

Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavares 
telefon 

 

Mobil                                             Hem 

Antal personer i hushållet 

 

E-post Fastighetsbeteckning 

Renhållningsabonnemang 

 

Kundnummer 

 

Underskrift 
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Tidsperiod för uppehåll 

 

Från och med Till och med 

 

Skäl för ansökan om gemensam behållare samt eventuella upplysningar 

 

 

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