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Samgående avfallshämtning med granne
i permanentbostad
Fastighetsuppgifter och fastighetsinnehavare
Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefonnummer

Telefonnummer

Kundnummer

Kundnummer

Anläggningsnummer

Anläggningsnummer

Sökanden är:

Sökanden är:

Fastighetsinnehavare

Fastighetsinnehavare

Nyttjanderättshavare

Nyttjanderättshavare

Underskrift och datum

Underskrift och datum

Är ni fler än två grannar, fyll i fälten på nästa sida.

Vi vill samgå om kärl för:

Brännbart avfall

Matavfall

Kärl för matavfall finns endast i en storlek och hämtas alltid varannan vecka, men för brännbart avfall
önskas följande storlek och hämtningsintervall:
190 liter

varannan vecka

370 liter

var fjärde vecka
var åttonde vecka (inte för 370 l kärl)

Adress där kärlet/kärlen ska placeras:
Ansvarig person för kärlet/kärlen:
Begäran om samgående avfallshämtning uppfyller följande kriterier:
Samtliga fastigheter är permanentbostäder
Fastigheterna har gemensam tomtgräns eller har mellanliggande väg
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Fax: 0920-25 09 16
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Fastighetsuppgifter och fastighetsinnehavare
Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefonnummer

Telefonnummer

Kundnummer

Kundnummer

Anläggningsnummer

Anläggningsnummer

Sökanden är:

Sökanden är:

Fastighetsinnehavare

Fastighetsinnehavare

Nyttjanderättshavare

Nyttjanderättshavare

Underskrift och datum

Underskrift och datum

Information
Enligt 46 § i kommunens föreskrifter om avfallshantering kan två eller fler fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare som är gränsgrannar eller grannar med mellanliggande väg i permanentbostad samgå
om kärl för brännbart avfall och matavfall. Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare av annan
fastighet än permanentbostad eller där fastigheterna inte delar tomtgräns kan tillåtas samgå om kärl efter
ansökan till miljö– och byggnadsnämnden.
Förutsättningarna för att kunna samgå om kärl är att bestämmelserna om fyllnadsgrad och vikt beaktas och
att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår samt att en av fastighetsinnehavarna förbinder
sig att ansvara för kärlets/kärlens uppställningsplats.
Vid samgående av kärl delas kostnaden för hämtning och behandling upp mellan er, grundavgiften delas
inte.

Skicka till: Luleå MiljöResurs AB, Murbruksvägen 4, 973 45 Luleå. Det går även bra att maila blanketten
till kundservice@lumire.lulea.se alternativt komma in med den till vårt kontor på Murbruksvägen 4.
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