Ansökan om gemensamt kärl för
Villa/radhus i Stockholms stad.

Villkor för delat kärl
 Innehavaren av den fastighet där kärlet är placerat (värdfastigheten) är ansvarig för att villkoren för kärlplacering uppfylls.
 Tillståndet för gemensamt sopkärl kan återkallas om brister i skötseln eller andra missförhållanden uppkommer.
 Önskar den ena parten upphöra med gemensam sophämtning måste båda parter gemensamt anmäla detta skriftligt en månad
före önskad tidpunkt.
 Fastighetsägarna är skyldiga att anmäla eventuella förändringar av de förhållanden som motiverar ansökan och som legat till
grund för ett eventuellt medgivande av gemensam sophämtning.
 Vid ägarförändringar för någon av fastigheterna upphör den gemensamma hämtningen och en ny ansökan krävs om gemensam
sophämtning önskas även fortsättningsvis.
 Om fastighet II (ej värdfastigheten) har ett sopkärl innan den gemensamma sophämtningen startas kommer detta kärl att hämtas
av Stockholm Vatten och Avfall.
 Blanketten skickas till Stockholm Vatten och Avfall, Kundservice, 106 36 Stockholm
 Stockholm Vatten och Avfall behöver drygt 2 veckor för att administrera en beställning.
 Ofullständigt ifylld blankett förlänger handläggningstiden.

Ansökan avser
Delat kärl 190 liter med hämtning varje vecka
Delat kärl 190 liter med hämtning var 14:e dag
Delat matavfallskärl 140 liter med hämtning var 14:e dag

Fastighet I. Värdfastighet på vilken kärlet kommer att placeras (* behöver ej fyllas i för matavfallskärl)
Gatuadress

Postadress

Fastighetsinnehavare

Telefon dagtid (obligatoriskt)

Sophämtningsadress (om annan än gatuadress ovan)
Hushållets storlek,
antal vuxna*

Antal barn*

Varav blöjbarn*

Källsortering*

JA

NEJ

Övriga upplysningar

Fastighet II. (* behöver ej fyllas i för matavfallskärl)
Gatuadress

Postadress

Fastighetsinnehavare

Telefon dagtid (obligatoriskt)

Hushållets storlek,
antal vuxna*

Antal barn*

Varav blöjbarn*

Källsortering*

JA

Övriga upplysningar

Underskrifter
Datum

Sökandens underskrift, fastighet I. Värdfastighet

Namnförtydligande

NEJ

Villkor för kärlplacering
 Senast klockan 06.00 på hämtdagen ska sopkärlet ha placeras max 3 meter in på
tomten från fastighetsgränsen. Draghandtaget ska vara vänt mot sophämtaren. Har
du skafttomt eller servitut ska kärlet placeras max 3 meter in på skafttomten eller
servitutet.
 Har du kommunal mark mellan din tomtgräns och gatan måste du ställa ut ditt kärl
max 3 meter från sopbilens stoppställe på gatan. Draghandtaget ska vänt mot
sophämtaren.
Kärlet får inte blockera trottoar, cykelbana eller väg. Byggnation får inte utföras på
kommunal mark. Fastighetsägaren ansvarar för att transportera tillbaka kärlet efter
tömning. Fastighetsägaren ska se till att transportvägen fram till kärlet hålls i
framkomligt skick.
 Vägen fram till sopkärlet ska vara lättframkomlig och tillräckligt bred. Framför och runt
kärlet ska det finnas gott om arbetsutrymme för sophämtaren. Det betyder att kärlet
inte kan placeras i någon form av sopskåp eller fasadlucka som sophämtaren måste
öppna för att komma åt kärlet. Luta heller ingenting mot kärlet och ha ingenting som
står i vägen för hämtpersonalen.
 Vägen från sopkärlet till sopbilen ska vara plan och hårdgjord. Gräsmatta, grus och
ojämn stenbeläggning är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt.
 Överlasta inte sopkärlet så att det blir för tungt att dra. Vanliga soppåsar ger vanligtvis
inte för tunga kärl. Men ibland får hushållet större mängder sopor, t ex om man har
fest eller när man får mycket fallfrukt på hösten. Tänk därför på att inte överfylla
kärlet. Om kärlet blir överfullt så att locket glappar riskerar du även att fåglar och
andra skadedjur lockas till kärlet.
 Sophämtaren ska inte behöva gå i trappor eller i sluttningar för att komma fram till
kärlet. Sophämtaren ska inte heller riskera att bli blöt av snö eller vatten från
trädgrenar eller buskar som hänger ner över kärlet eller vägen fram till kärlet.
 Vintertid är det viktigt att du skottar och sandar vägen fram till. Samt runt omkring,
kärlet. Underlätta även för din sophämtare att komma fram till fastigheten genom att
låta skotta upp hål i eventuella snövallar om inte snöröjningen har hunnit med detta.
 På hösten kan blöta löv ge halka, se därför gärna till att vägen fram till kärlet är sopad.
 Förpacka soporna väl.
 Behöver du lägga något vasst i soppåsen ska du se till att förpacka det mycket
noggrant så att din sophämtare inte riskerar att skära eller sticka sig.
 Låt blöta sopor rinna av innan du lägger dem i soppåsen så väger de mindre.
 Knyt åt soppåsen ordentligt så att inget riskerar att ramla ut
 Kontrollera att kärlet är helt, kontakta kundservice om du har ett trasigt kärl.
 Grindar ska vara lätta att öppna och stänga, även vintertid.
 Tänk på att inte ha hund lös på tomten under hämtdagen.

Övrigt
 Har du ibland mycket sopor kan du beställa hämtning-betald-säckar. Säckarna
beställs i rullar om tio stycken á 125 liter från kundservice. De fyllda säckarna ställs
bredvid ditt sopkärl inför din ordinarie hämtning. Ett annat alternativ är att, mot avgift,
beställa en extra hämtning. Ring kundservice så hjälper de dig att beställa.

 Om du och din granne vill byta kärlstorlek kan ni göra ett kostnadsfritt byte per
12-månadersperiod, därefter kan kärlbyte göras mot avgift

