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Ansökan om avfallsabonnemang med 
åtta veckors hämtningsintervall 
 

Kriterier för beviljande av åtta veckors hämtningsintervall (småhus/fritidshus): 
 

o Maximalt ett 130 liters kärl för restavfallet. 
o Restavfallskärlet ska inte ha varit överfullt det senaste året  

(från ansökningsdatum). 
o Matavfall ska sorteras ut enligt Örebro kommuns förskrifter gällande 

hushållsavfall och att det skett utan anmärkning i minst ett år. 
o Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och lämnas till återvinning  

(enligt förordning om producentansvar för förpackningar 2014:1073). 
o Grovavfall och farligt avfall ska sorteras ut enligt Örebro kommuns förskrifter 

gällande hushållsavfall 
 
 
 

Skicka den ifyllda blanketten till: 
Örebro kommun  
Teknik- och servicenämnden  
Kundservice Avfall  
Box 33300 
701 35 Örebro 

 
 

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. 
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Ansökan om avfallsabonnemang med 
åtta veckors hämtningsintervall 

 
Kunduppgifter (faktureringsadress): 

 

Namn (person 1) Personnummer Kundnummer 

Namn (person 2) Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel. nummer Mobil nummer E-post 

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

 
Ansökan avser: 

 
Fastighetsadress Fastighetsbeteckning 

 
Jag har: 

Småhus (hämtning året runt) Fritidshus (hämtningsperiod vecka 19–40) 
 

Jag har: 
Abonnemang Hämtning av matavfall 
(det bruna kärlet hämtas varannan vecka även i fortsättningen) 

 
Abonnemang Hemkompostering 

 
Beskriv utförligt hur du sorterar ut ditt avfall och vart du lämnar det: (behövs mer utrymme 
går det utmärkt att bifoga en bilaga) 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Abonnemang för hämtning av matavfall och restavfall (brunt och grönt kärl) 

• Undertecknad försäkrar att allt matavfall från fastigheten sorteras ut enligt de 
anvisningar som finns i Örebro kommuns föreskrifter. 

• Undertecknad accepterar att Örebro kommun gör kontroller av sorteringskvalitén och 
nyttjandegrad. Finns matavfall i kärlet för restavfall eller om kärlet inte används kan 
abonnemanget ändras till ”Abonnemang för hämtning av osorterat avfall”. 

 
 

Abonnemang för hemkompostering 

• Undertecknad försäkrar att allt matavfall från fastigheten hemkomposteras året om, 
enligt de anvisningar som finns i Örebro kommuns föreskrifter. 

• Undertecknad försäkrar att fastighetens kompostbehållare är skadedjurssäker samt 
värmeisolerad. 

• Undertecknad accepterar att Örebro kommun gör kontroller av sorteringskvalitén. 
Finns matavfall i kärlet för restavfall kan abonnemanget ändras till ”Abonnemang för 
hämtning av osorterat avfall”. 

 
 
 

Underskrift 
 

Datum Ort 

Underskrift (person 1) Namnförtydligande 

Underskrift (person 2) Namnförtydligande 

 
Beslut (fylls i av Teknik-och servicenämnden) 

 
 
Ansökan beviljas (se bifogat bekräftelsebrev)  
Ansökan avslås (se bifogat brev) 

Datum Handläggare Diarienummer 
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