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Ansökan om gemensamt sopkärl 
 

 

Information: 

Undertecknade fastighetsinnehavare ansöker om att avfall från nedannämnda fastigheter får uppsamlas i en 

gemensam sopbehållare. För att ansökan ska beviljas av samhällssektionen ska följande villkor uppfyllas: 

• De sökande ska vara närboende. 

• De sökande ska ha samma hämtningsintervall. 

• Samtliga berörda hushåll sortera matavfall i separat brunt kärl, alternativt kompostera matavfallet (kräver 

anmälan/ansökan till miljökontoret). 

• Endast brännbart avfall får läggas i kärlet. Se bilagd sorteringsguide. 

• Övrigt utsorterat avfall ska avlämnas till de i sorteringsguiden anvisade platserna. 

• Renhållningsenheten ska göra bedömningen att kärlet har tillräcklig storlek. 

 

OBS! Skulle renhållningsenheten vid kontroll finna att sortering ej sker enligt anvisningarna återkallas 

godkännandet om gemensamt sopkärl. Varje hushåll tecknas då för ett eget sopabonnemang För att återgå till 

gemensamt sopkärl krävs ny ansökan. 

 

Om en av abonnenterna flyttar eller byter till eget abonnemang, övergår automatiskt det kvarvarande 

abonnemanget till eget abonnemang, saknas sopkärl levereras detta ut till abonnent. 

Avgifter enligt 2023 års taxa (samtliga priser inklusive moms): 

Grundavgift debiteras per hushåll enligt fastställd taxa, 1870 kr. Hämtningsavgift enligt fastställd taxa delas mellan 

hushållen. Hushållen ansvarar gemensamt för att kärlet placeras ut vid hämtningsplatsen på hämtningsdagen. 

 

 

 

Sopkärlet ska placeras på följande fastighet: 

Fastighetsbeteckning: Anläggningsnr (ifylles av renhållnings-
enheten) 

            

Fastighetens adress: 

      

 

Val av hämtningsintervall: 

 

 4:e veckas hämtning 190 liters kärl     668 kr /hushåll/år 

 4:e veckas hämtning 370 liters kärl    1189 kr/hushåll/år 

 

 8:e veckas hämtning 190 liters kärl     418 kr/hushåll/år 
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Fastighetsägare 1 som ansöker om gemensam behållare 

Namn: 

      

Adress: Postnummer och ort: 

            

Telefon dagtid: E-post: 

            

Antal personer i hushållet: Anläggningsnr.: (Ifylles av renhållnings-
enheten) 

            

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            

Underskrift 

 

  

Fastighetsägare 2 som ansöker om gemensam behållare 

Namn: 

      

Adress: Postnummer och ort: 

            

Telefon dagtid: E-post: 

            

Antal personer i hushållet: Anläggningsnr: (Ifylles av renhållnings-
enheten) 

            

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            

Underskrift 

 

Blanketten sänds till 

Tranemo kommun 
Samhällssektionen 
514 80 Tranemo 
e-post: info.tekniska@tranemo.se 
 
 

 

I och med att du skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för 
Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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