Ifylles av Tekniska förvaltn.
Dnr
Arbetsorder
Bekräftelse till kund

Ansökan om avfallsabonnemang med åtta veckors
hämtningsintervall (småhus/fritidshus)
Kunduppgifter

Kundnr:

Fastighetsuppgifter

Förnamn 1

Förnamn 2

Efte rnamn 1

Efte rnamn 2

Inflyttningsdatum

Pe rsonnummer 1

Pe rsonnummer 2

Fastighetsbeteck ning

Fak turaadre ss

Antal hushåll (kök)

Postnummer/ort

Häm tningsadress

Tfn bostad

Tfn arbete

Mobiltfn

E-postadress

Postnummer/ort

Jag har:
Småhus (hämtning året runt)

Fritidshus (hämtningsperiod vecka 19 – vecka 40)

Jag har:
A: Abonnemang Hemkompostering
B: Abonnemang Hämtning av matavfall (det bruna kärlet hämtas varannan
vecka även i fortsättningen).
Allmänna regler för åtta veckors hämtningsintervall:
•
•
•
•
•

Maximalt ett 130 liters kärl för restavfallet.
Restavfallskärlet ska inte ha varit överfullt det senaste året (från
ansökningsdatum).
Allt matavfall ska sorteras ut enligt Tekniska förvaltningens anvisningar
och att det skett utan anmärkning i minst ett år.
Alla förpackningar och tidningar (enligt förordning om producentansvar för
förpackningar 2006:1273) ska sorteras ut och lämnas till återvinning.
Allt grovavfall och farligt avfall ska sorteras ut enligt Tekniska förvaltningens
anvisningar.

Beskriv utförligt hur du sorterar ut ditt avfall och vart du lämnar det: (be hövs mer
utrym m e går det utmärkt att bifoga en bilaga)

Ge exempel på flera olika sorters förpackningar och vart du/ni lämnar dem:
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Var god vänd

Ge exempel på flera olika sorters farligt avfall och vart du/ni lämnar det:

Ge exempel på flera olika sorters grovavfall och vart du/ni lämnar det:

•
•
•
•

Undertecknad försäkrar att allt matavfall, farligt avfall och grovavfall sorteras ut enligt
Tekniska förvaltningens anvisningar.
Jag försäkrar att fastigheten sorterar ut alla förpackningar och tidningar och lämnar dessa
till återvinning (enligt förordning om producentansvar för förpackningar 2006:1273).
Jag accepterar att Tekniska förvaltningen gör kontroller av sorteringskvalitén.
Jag accepterar att mitt åttaveckors abonnemang ändras till abonnemang Osorterat avfall
om det finns matavfall, förpackningar, farligt avfall, grovavfall eller övrigt otillåtet i kärlet för
restavfall.

Datum:

________________

Sökandes underskrift
1:
_________________________________________________________________
_______
Sökandes underskrift 2:
________________________________________________________________________
Med min underskrift samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen
(SFS 1998:204). A vtalet behandlas enligt preskriptionslagen

Skicka den ifyllda blanketten till:
Kundservice Avfall Box 33300, 701 35 Örebro
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten:
Kontakta Kundservice 019-21 10 00
Tekniska förvaltningens beslut
Tillstånd lämnas under förutsättningar att abonnemanget sköts enligt Tekniska
förvaltningens anvisningar. Tillståndet är personligt och gäller ej om förutsättningarna för
beviljat tillstånd ändras. Uppstår olägenheter för människors hälsa eller miljön kan
tillståndet hävas av Tekniska förvaltningen.
Tillstånd lämnas ej (se bifogat brev).
Datum:________________________________________________________________
Namnteckning:_________________________________________________________
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