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Ansökan – gemensamt sopkärl 

OBSERVERA - Två fastigheter/bostäder med året-runt hämtning kan dela kärl 

- Två fastigheter/bostäder med säsongshämtning kan dela kärl

FASTIGHET 1 

Fastighetsbeteckning: Se faktura för korrekt beteckning

Adress: 

Postadress: 

Uppgifter om ägare 
Fastighetsägare: 

Personnr/org.nr 

Fakturaadress: 

Postadress: 

*Tel dagtid: *Mobiltelefon:

*E-post:

FASTIGHET 2 

Fastighetsbeteckning: Se faktura för korrekt beteckning

Adress: 

Postadress: 

Uppgifter om ägare 
Fastighetsägare: 

Personnr/org.nr 

Fakturaadress: 

Postadress: 

*Tel dagtid: *Mobiltelefon:

*E-post:
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Ansökan skickas till: Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), Box 868, 391 28 Kalmar. 
Vid frågor, kontakta KSRR:s kundservice 020-40 43 00, e-post: info@ksrr.se. 

VAL AV KÄRLSTORLEK OCH INTERVALL 

Gemensamt kärl tömning var 14:e dag 

Tömning var 14:e dag 

Önskad kärlstorlek:  140 lit   190 lit  240 lit   370 lit   660 lit 

 Året-runt   Fritid 

Gemensamt kärl tömning var 4:e vecka 

Tömning 4:e vecka 

Önskad kärlstorlek:  140 lit   190 lit  240 lit   370 lit   660 lit 

 Året-runt   Fritid 

Gemensamt kärl ska placeras på 
  Fastighet 1 

  Fastighet 2 

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN RETURNERAS (ej obligatoriska uppgifter markerade med*) 

_______________________________________  _______________________________________ 

Namnunderskrift fastighetsägare (fastighet 1) Namnunderskrift fastighetsägare (fastighet 2) 

_______________________________________  _______________________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Datum _________________________________ Datum _________________________________ 

Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna och samtycker till att mina uppgifter behandlas enligt 
personuppgiftslagen PUL (SFS 1998:204)
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Denna del behålls av den sökande. 

Vid frågor, kontakta KSRR:s kundservice 020-40 43 00, e-post: info@ksrr.se 

Förutsättningar för undantag från renhållningsordningen 

KSRR:s avfallsföreskrifter reglerar avfallsinsamlingen hos hushållen i KSRR:s verksamhetsområde (Kalmar, 

Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner). Gällande avfallsföreskrifter är följande: 

• Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR).

Allmänt 

• Prövning av undantag från dessa föreskrifter görs av KSRR. Ansökan eller anmälan ska skriftligen lämnas till

KSRR senast en månad innan undantaget avses träda i kraft.

Ett undantag från renhållningsordningen kan inte beviljas retroaktivt.

• Ansökan kan bara göras av fastighetsägaren.

• Ansökan eller anmälan ska innehålla tillräckliga uppgifter för prövning, bl.a. uppgifter om vilket/vilka

avfallsslag som avses, motiv för undantaget och hur ett eventuellt eget omhändertagande avses utföras.

• Beviljade undantag gäller endast fastighetsägare och kan upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna

och/eller beslutet inte följs, om förutsättningarna för undantaget förändrats eller om olägenhet för människors

hälsa eller miljön uppkommer.

Exempelvis innebär det alltså att ett undantag endast gäller för fastighetsägaren och upphör att gälla vid

fastighetsägarbyte. Förändrade förutsättningar kan vara om familjen utökas och avfallsmängden därmed ökar,

om man bebor en fastighet som beviljats uppehåll. Olägenhet för människors hälsa och/eller miljön kan vara

lukt, skadedjur, förorening av vattendrag i anslutning till avloppsanläggning m.m.

• Beviljat gemensamt sopkärl gäller tills vidare. KSRR har rätt att ompröva beslutet om omständigheter som låg

till grund för beviljande av undantag ändrats eller vid förändring av renhållningsföreskrifterna.

• Gemensamt kärl mellan två fastigheter innebär att taxan för hämtning delas mellan fastigheterna. Full

grundavgift betalas av fastigheterna separat.

Gem ensamt avfallskärl 

Gemensamt sopkärl kan efter ansökan beviljas för två st närliggande fastigheter/hushåll med liknande 

abonnemang. 

Ansökan skall göras gemensamt av båda fastighetsägarna. 

Vid ägarbyte hos någon av de fastigheter/hushåll som ingår i delat kärl, upphör undantaget att gälla för 

samtliga inblandade.  

Enligt beslut från respektive kommuns fullmäktige tas en handläggningsavgift ut för ansökningar om 
undantag, 320 kr exklusive moms enligt 2017 års taxa. 
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