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Fastighetsuppgifter, bostad 1 (där avfallsbehållaren är placerad) 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

            
Fastighetsägare/namn Organisationsnr/Personnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            
E-postadress 

      
Helårsbostad Fritidshus Antal personer i hushållet 

        

 Underskrift 
Ort och datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Fastighetsuppgifter, bostad 2 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

            
Fastighetsägare/namn Organisationsnr/Personnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            
E-postadress 

      
Helårsbostad Fritidshus Antal personer i hushållet 

        

 Underskrift 
Ort och datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

Fastighetsuppgifter, bostad 3 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

            
Fastighetsägare/namn Organisationsnr/Personnr 

            
Adress Telefon dagtid 

            
Postnummer och ort Telefon mobil 

            



 

  
 

 

 

E-postadress 

      
Helårsbostad Fritidshus Antal personer i hushållet 

        

 Underskrift 
Ort och datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 

 

 
Information 
 
Miljönämndens riktlinjer vid prövning av ansökan 
Gemensam avfallsbehållare kan få nyttjas av närboende under förutsättning: 
• att ansökan avser högst tre närbelägna fastigheter, 
• att avståndet mellan avfallsbehållarens uppställningsplats och bostadshus är högst 750 meter   
• att avfallsmängden bedöms kunna rymmas i en behållare av den storlek som normalt används inom området 

och som töms var fjortonde dag samt 
• att en av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.  
 
Avgifter 
Renhållningsorganisationens fasta årsavgift för abonnemanget ändras inte utan endast den rörliga och varje 
bostadsenhet debiteras var för sig.   
 
Efter införande av miljöbalken 1999 får kommunen ta ut en avgift för handläggning av ärenden inom balkens 
områden. Kommunfullmäktige har beslutat vilka avgifter miljönämnden får ta ut. Avgiften för prövning av 
ansökan om tillstånd att använda gemensam behållare tas ut enligt gällande taxa för nedlagd 
handläggningstid. Avgift för 1 timmes handläggning tas ut. Avgiften debiteras på den bostadsenhet där 
behållaren är placerad. Parterna får själva dela denna kostnad sinsemellan.    
 
Ansökan sänds in till: 
Miljönämnden 
Box 153 
301 05 Halmstad 
 
Ansökan ska lämnas till miljönämnden senast en månad före det avsedda tillståndet ska 
börja gälla.   
 

 
 

Personuppgiftshantering, GDPR  
 
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.  
 



 

  
 

 

 

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din 
verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra 
så enligt lag.   
 
Personuppgiftsansvarig är miljönämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om 
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast 
genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, 
Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  
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