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Ansökan om delad sophämtning med närliggande fastighet

Sökande och räkningsansvarig
Namn:

Adress:

Postnr och ort:

Personnr/organisationsnr: E-post: Tel:

Fastighetsbeteckning: Antal boende i hushållet:

Ansökan gäller: Permanentbostad Fritidshus

Nuvarande hämtningsintervall och kärlstorlek:

Medsökande
Namn: Fastighetsbeteckning som ansökan avser:

Adress:

Postnr och ort:

Personnr/organisationsnr: E-post: Tel:

Fastighetsbeteckning: Antal boende i hushållet:

Ansökan gäller: Permanentbostad Fritidshus

Nuvarande hämtningsintervall och kärlstorlek:

Gäller ansökan förnyelse av beslut att dela sophämtning? Ja Nej

Soporna ska hämtas på fastigheten:

Önskat antal av respektive kärlstorlek Restavfall: 
140 l 240 l 650 l

Matavfall:
140 l 240 l

Övriga upplysningar:



temab.tierp.se kundtjanst@temab.tierp.se 0293-21 99 00 Vallskogavägen 3, 815 41 Tierp

Underskrift:
Härmed försäkras att ovan lämnade uppgifter är riktiga

Datum     Sökandes underskrift     Namnförtydligande

Datum     Medsökandes underskrift     Namnförtydligande

Ansökan skickas eller lämnas till:
Postadress: Tierps Energi & Miljö AB, Box 9, 815 21 Tierp 
E-post: kundtjanst@temab.tierp.se
Besöksadress: Vallskogavägen 3, Tierp

Information

Enligt § 24 i renhållningsordningen för Tierps Kommun kan fastighetsägare få rätt att använda gemensamma 
kärl för mat- och restavfall, förutsatt att bestämmelserna om vikt och fyllnadsgrad kan efterlevas.

• Delad sophämtning kan beviljas om fastigheterna ligger intill varandra och om det är gångavstånd till den
gemensamma uppställningsplatsen för sopkärlet.

• Undantag från bestämmelserna enligt § 24 i gällande renhållningsordning avseende sophämtning medför inte
befrielse från grundavgiften.

• Beviljade undantag upphör vid ägarbyte eller om förutsättningarna för undantaget förändras.

Personuppgifter
För att kunna hantera din ansökan eller ditt ärende behöver Tierps Energi & Miljö AB få tillgång till vissa 
personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten kommer dessa att behandlas med stöd av EU:s 
dataskyddsförordning artikel 6 1e allmänt intresse.  Personuppgifterna bevaras och gallras i enlighet med gällande 
dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur 
du kontaktar oss finns på https://temab.tierp.se/GDPR. 
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