BLANKETT FÖR ANSÖKAN AV GÅNGAVSTÅND
Fält märkta med *asterisk är obligatoriska att fylla i och blanketten kommer inte behandlas om
information saknas.
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du
skickar in ett ärende till Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina
personuppgifter sparas för att kunna hantera ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi
hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd.
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1. Anläggningsinformation*
*Anläggningsadress:

*Fastighetsbeteckning:

Anläggningsnummer:

*Postnummer:

*Postort:

2. Skiss över fastighet
Gör en skiss över fastigheten med markeringar för kärlets nuvarande hämtställe samt var ni önskar att kärlet skulle stå istället.

För att gångavståndet ska godkännas krävs att vägen mellan kärl och hämtställe







är jämn, hårdgjord (trappsteg och kullersten godkänns inte), halkfri och utan trånga passager eller hinder året om.
är högst 100 meter för kärl under 200 liter samt högst 10 meter för kärl över 200 liter
bör vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35 meter
bör ha minst 2,1 meters fri höjd.
inte har någon större lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 (cirka 3 graders lutning) för
att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12 (4,76 graders lutning).
inte medför att det krävs mer kraft för att skjuta/dra än de värden som är rekommenderade av Avfall Sverige i
”Handbok för avfallsutrymmen”

För mer information se Kungsbacka kommuns Renhållningsordning på www.kungsbacka.se.
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Före beslut kommer gångavståndet att granskas på plats. Beslut meddelas sedan av avdelningen för Avfall och Återvinning
på förvaltningen för Teknik, Kungsbacka kommun.

Var god vänd
Kungsbacka kommun
Teknik
434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Telefon

Stadshuset, Storgatan 37

0300-83 40 00

info@kungsbacka.se

Fax

0300-83 40 51

www.kungsbacka.se
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3. Kontaktinformation och underskrift*
*Förnamn Efternamn Person 1/Företag:

*Personnummer/Organisationsnummer:

E-postadress:

*Telefon:

*Datum

*Namnförtydligande

*Underskrift

Blanketten skickas till:

Besöksadress:

Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Teknik
434 81 Kungsbacka

Stadshuset, Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

Kungsbacka Kommun
Teknik

Telefon

0300-83 40 00

info@kungsbacka.se

Fax

0300-83 40 51

www.kungsbacka.se

