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Blanketten sänds till: 
Knivsta kommun 
Avfallsenheten 
741 75  Knivsta  
E-post: avfallsenheten@knivsta.se 

 
Två eller flera fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus, som 
bor nära varandra och som har samma typ av abonnemang, får dela ett abonnemang 
för fyrfackskärl och använda gemensamma avfallskärl under förutsättning att:  
 
1. Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus eller fritidshus är tillräckligt 

för att samla in avfall från samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang. 

2. Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett abonnemang. 

3. Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för kärl vid egna abonnemang.  

4. Kraven om fyllnadsgrad och vikt i avfallsföreskrifterna uppfylls. 

5. En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för kärlen. 
 

Hushåll som delar avfallskärl betalar varsin grundavgift och delar på abonnemangsavgiften. 

Hämtställe 
Hämtningsadress för kärl 1 och kärl 2 
 

Sökande 1 
Namn 
 

Personnummer/Organisationsnummer 

Utdelningsadress 
 

Postnummer och ort 

Telefonnummer 
 

E-post 

Fastighetens adress 
 

Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning 
 

Typ av fastighet 
☐ Åretruntbostad   ☐ Fritidshus (tömning v16-41) 

Namnteckning 1 
Ort och datum 
 
Namnteckning, sökanden 
 

Namnförtydligande 

Sökande 2 
Namn 
 

Personnummer/Organisationsnummer 

Utdelningsadress 
 

Postnummer och ort 

Telefonnummer 
 

E-post 

Fastighetens adress 
 

Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning 
 

Typ av fastighet 
☐ Åretruntbostad   ☐ Fritidshus (tömning v16-41) 

Namnteckning 2 
Ort och datum 
 
Namnteckning, sökanden 
 

Namnförtydligande 
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Ansökan om delade avfallskärl skall ske senast 4 veckor innan ändringen ska träda i kraft. 
 

Information om behandling av personuppgifter 
Knivsta kommuns Samhällsutvecklingsnämnd behandlar dina personuppgifter enligt EU:s 
dataskyddsförordning (DSF) och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning.  
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