ÖREBRO KOMMUN

Registrera fosforfilter för hämtning och byte
Information till dig som ska registrera fosforfilter för hämtning och byte

Hushåll med fosforfilter registreras och hamnar på ett hämtning- och
bytesschema med 2 års intervall.
Datum för hämtning, och/eller byte av filter kommer meddelas i god tid via epost, sms eller brev.
Önskar ni enbart hämtning av gammalt fosforfilter ombesörjer ni byte av filter
själva. Tänk på att det gamla filtret ska vara bortkopplat och tillgängligt för
bortforsling vid hämtningstillfället.
Önskar ni byte till nytt filter ombesörjer Örebro kommun detta och byter till
nytt filter vid hämtningstillfället.
Möjligheten till avbetalning på 20 månader av hämtning- och bytestjänsten.
Fyll med fördel i webbformuläret på www.orebro.se/blanketter (Avfall och
återvinning) eller använd bifogad blankett.
Mer information

Har du frågor om avfallshantering kan du läsa mer på vår webbplats
www.orebro.se/avfall. Du kan även kontakta Servicecenter på
telefon 019-21 10 00 eller e-post servicecenter@orebro.se
Ifylld blanketten skickas till:

Örebro kommun
Kundservice Avfall
Box 33300
701 35 Örebro

Tekniska Förvaltningen
orebro.se/avfall

Box 33300, 701 35 Örebro
Drottninggatan 5
servicecenter@orebro.se
Servicecenter 019-21 10 00

Val av abonnemang hämtning fosforfilter
Kunduppgifter (faktureringsadress):
Namn (person 1)

Personnummer (person 1)

Namn (person 2)

Personnummer (person 2)

Adress

Ort

Postnummer

E-post (för avisering)

Mobil nummer (för avisering)

Tel. nummer

Avser fastighet
Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning

Kundnummer

Information om fosforfällan
Typ av fosforfälla
Säck:
500 kg*
1000 kg
Fabrikat

Löst filtermaterial
500 kg
1000 kg
*Modellnummer (står på filtret)

Annat:

Anläggnings år:

Val av abonnemang
Önskar nytt filter/material vid hämtningstillfället
Vid aviserat hämtningstillfälle av gammalt filtermaterial tillhanda håller vi och monterar in nytt filter.
Enbart hämtning av fillermaterial
Observera att filtret som skall hämtas vara bortkopplat och tillgängligt för bortforsling vid aviserat hämtningstillfälle.
Samt att ni själva ombesörjer att beställa och montera in nytt filter.
Att detta sker kan kontrolleras av Miljökontoret.
Avbetalning av ovanstående val önskas, avgiften fördelas på 20 månader
på din ordinarie avfallsfaktura
Jag har godkänd dispens på eget omhändertagande av Miljökontoret
Ange diarienummer: __________________ eller bifoga dispens
OBS! Ansök om ny dispens hos Miljökontoret innan nuvarande löper ut. Meddela Tekniska förvaltningen.

Underskrift
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter
Registreringen av dina personuppgifter hanteras i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR). Tekniska nämnden
behandlar dina person-uppgifter i syfte att hantera anmälan och beställningar med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1b.

