
      ANVÄNDNING AV ETT  
 GEMENSAMT AVFALLSKÄRL  
     (s.k. avfallssammanslutning) 

 
 
 
AVFALLSSAMMANSLUTNINGENS ANSVARSPERSON 
Efter- och förnamn Telefon 

Adress Postnummer och postanstalt Fastighetsbeteckning 

Obs! Uppgifterna om de övriga hushållen i sammanslutningen anges på blankettens frånsida. 

UPPGIFTERNA OM AVFALLSKÄRLET/-KÄRLEN 
 

 Restavfallskärlet samanvänds av grannarna (s.k. samkärl)  
 
     Avfallskärlets/-kärlens storlek    140 liter      240 liter       360 liter      390 liter 
 
                                                         600 liter      660 liter      annan, vad?_____________________ 
 
     Antal avfallskärl _____ st.       
      OBS! Om eventuella förändringar i antalet avfallskärl beroende på årstid ska meddelas till den som ordnar avfallstransporten. 
 
     Avstånd som avfallskärlet behöver flyttas till sopbilen _________ meter (0–10 m, 10–20 m osv.).    
 
     Avfallskärlet finns  i en låst miljöbod/ett låst avfallsutrymme eller  bakom en låst bom. 
 

 Bioavfallskärlet samanvänds av grannarna (s.k. samkärl)  
 
     Bioavfallskärlets/-kärlens storlek    140 liter      240 liter         Antal bioavfallskärl _____ st.               
 

 En kompostbehållare för bioavfall samanvänds av grannarna 
 
     Om kompostbehållaren________________________________________________________________ 
 

 Annat av arrangemang, vilket? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Den hämtningsadress (gatuadress, postnummer och postanstalt) där de/t gemensamma avfallskärlet/-n finns: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Beskriv avfallskärlets närmare position vid behov (t.ex. ifall kärlet finns vid en vändplats) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
TÖMNINGSINTERVALL 
 
Jag ansöker om följande tömningsintervall för avfallskärlet/n   1 v.    2 v.    4 v.    8 v.    12 v. 
 
Tömning av avfallskärlet/n      året runt   
                                                    OBS! Om eventuella förändringar i antalet avfallskärl beroende på årstid ska meddelas                          
                                                                 separat till den som ordnar avfallstransporten. 
 
                                                bara under sommarhalvåret, dvs. 1.5–30.9  
                                                    OBS! Då består sammanslutningen endast av fritidsfastigheter som nyttjas endast sommartid. 
                                                               
Tömningarna av avfallskärlet/n får börja tidigast vecka ____. 

 
JAG FÖRSÄKRAR ATT DE UPPGIFTER JAG LÄMNAT ÄR KORREKTA OCH LOVAR ATT MEDDELA OM EVENTUELLA 
FÖRÄNDRINGAR. 
 
Ort _________________________________________ Datum ____ / ____ . _______________________ 
 
Namnteckning _____________________________________ Namnförtydligande ___________________________ 

blanketten inkom (datum) 
 



 
HUSHÅLL SOM INGÅR I AVFALLSSAMMANSLUTNINGEN 
 
efter- och förnamn telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
efter- och förnamn telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
efter- och förnamn telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
efter- och förnamn telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
efter- och förnamn telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
efter- och förnamn telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
efter- och förnamn telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
efter- och förnamn Telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
efter- och förnamn Telefon 

 
adressen till  
den fastighet som ansluter sig 

fastighetsbeteckning 
 

även adressen till den stadigvarande bostaden,  
om fastigheten som ansluter sig till sammanslutningen är en fritidsbostad 
 
 
Du vet väl om att en tömningsintervallen för en sammanslutning kan endast vara längre en två veckor om  
varje hushåll komposterar sitt livsmedelsavfall enligt avfallshanteringsbestämmelserna.  
Varje fastighet i sammanslutningen ska meddela om komposteringen på en egen blankett. 
 
 
Returnering av ansökan 
 
Kymmene avfallsnämnd 
Kouvola stad 
PB 85 (Torikatu 10) 
45101 Kouvola 
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