
 
ANSÖKAN – GEMENSAM SOPBEHÅLLARE 

 
Datum         

 
 

Fastigheter som gränsar till varandra och består av högst tre hushåll med tillsammans 
högst sex personer kan ha en gemensam sopbehållare. Ansvar gentemot kommunen, 
entreprenör och myndighet blir den fastighetsägare på vars fastighet sopbehållaren 
placeras, så kallad ansvarsfastighet. Samtliga fastigheter debiteras den fasta avgiften, 
tömningsavgiften delas mellan de delande fastigheterna. Tillståndet för gemensam 
behållare omprövas när ändrade förhållanden uppstår på en av fastigheterna, till exempel 
ägarbyte. 

 
OBS! Ansökan måste skickas in senast en månad före önskad delning.  

Ansvarsfastighet 

Fastighetsbeteckning 

Ägare 

Adress 

Telefon E-post 

Antal boende på fastigheten 

Underskrift Namnförtydligande 

 

Delande fastighet 1 
Fastighetsbeteckning 

Ägare 

Adress 

Telefon E-post 

Antal boende på fastigheten 

Underskrift Namnförtydligande 

Delande fastighet 2 
Fastighetsbeteckning 

Ägare 

Adress 

Telefon E-post 

Antal boende på fastigheten 

Underskrift Namnförtydligande 

 
Blanketten skickas till Marks Kommun, teknik- och serviceförvaltningen, kundtjänst, 511 80 Kinna. 

 
Marks Kommun 
Teknik- och serviceförvaltningen 

Telefon 0320 21 70 55 
E-post kundtjanst@mark.se 

Organisationsnummer 
212 000-1504 

 

511 80 KINNA    

mailto:kundtjanst@mark.se


  Sida 2(2) 

 
 
 

RIKTLINJER FÖR GEMENSAM SOPBEHÅLLARE 
 

Fastigheter som gränsar till varandra och består av högst tre hushåll med 
tillsammans högst sex personer kan ha gemensam sopbehållare. 

Sopbehållaren ska, om inte speciella hinder föreligger, placeras på den, ur 
hämtningssynpunkt, lättast åtkomliga fastigheten. 

Ansvarig gentemot kommunen, entreprenör och myndighet blir den 
fastighetsägare på vars fastighet sopbehållaren placeras. Denne 
ansvarar för skötseln av sopbehållaren och uppställningsplats samt att 
vägen till behållaren hålls i det skick bestämmelserna föreskriver. 

Enligt gällande Renhållningstaxa debiteras samtliga delande fastigheter 
full fast avgift. Tömningsavgiften för huvudfastighetskärl delas lika mellan 
de delande fastigheterna. 

Ett meddelat tillstånd är knutet till fastighetsägarna och ska omprövas 
när ändrade förhållanden uppstår som till exempel ägarbyte. 

Bristande skötsel och andra missförhållande, till exempel upprepat 
överfullt kärl, kan leda till att tilläggsavgift debiteras och att meddelat 
tillstånd omprövas. 
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