Begäran/skriftligt intygande till renhållaren
II enighet med kommunens gällande föreskrifter om avfallshantering, benämnt avfallsföreskrifter

Sökande

Fastighet

Namn

Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress

Fastighetens adress

Postadress

Fastighetsägare

Kundnummer

Telefon bostad/mobil

Permanentbostad

Fritidsbostad

Vetlanda

Alternativt hämtningsintervall för permanentboende i 1-2 familjshus

Eksjö

Sävsjö

Uppvidinge

(enligt avfallsföreskrifter 31 §)

Begäran om sophämtning en gång var fjärde vecka (det krävs egen kompostering, inget matavfall får finnas i sopkärlet)
Anmälan om egen kompostering av matavfall ska göras på baksidan av denna blankett (enligt avfallsföreskrifter 42 §)

Alternativt hämtningsintervall för fritidsboende (enligt avfallsföreskrifter 31 §)
Begäran om sophämtning en gång per sommarsäsong (det krävs egen kompostering, inget matavfall får finnas i sopkärlet)
Anmälan om egen kompostering av matavfall ska göras på baksidan av denna blankett (enligt avfallsföreskrifter 42 §)

Uppehåll i sophämtning (Enligt avfallsföreskrifter 33 § får fastigheten inte användas under en sammanhängande

hämtningsperiod om minst 6 månader. Uppehållstiden är begränsad till maximum 24 månader.)
Från datum

Begäran om uppehåll i sophämtning

Till datum

Fast/grundavgift utgår enligt kommunens renhållningstaxa

Befrielse från hämtning av hushållsavfall för obebodd fastighet (enligt avfallsföreskrifter 34 §)
Begäran om befrielse från sophämtning, slamtömning samt latrinhämtning
Fast/grundavgift utgår enligt kommunens renhållningstaxa. När fastigheten återigen är bebodd ska renhållaren snarast underrättas.

Gemensamt sopkärl

(enligt avfallsföreskrifter 32 §)

Lägst godtagbart abonnerad kärlvolym är 30 liter per hushåll per vecka

Begäran om gemensamt sopkärl tillsammans med
Namn

Kärlplacering adress

Utdelningsadress

Fastighetsbeteckning

Postadress

Fastighetens adress

Kundnummer

Fastighetsägare

Övrig information till renhållaren
Vid behov fortsätt skriva på papperets baksida

…………………………..
Datum
Vetab, Miljö & Återvinning
Box 154
574 22 Vetlanda
0383-76 38 00
www.vetabvetlanda.se

…………………………………
Underskrift
Eksjö Energi AB
Telegatan 8
575 80 Eksjö
0381-19 20 20
www.eksjoenergi.se

……………………………….
Namnförtydligande

Sävsjö Energi AB
Sandsjövägen 4
576 36 Sävsjö
0382-155 12
www.savsjoenergi.se

Uppvidinge kommun
Tekniska avdelningen
Box 59 360 70 Åseda
0474-470 75
www.uppvidinge.se

Anmälan om egen kompostering av matavfall
Denna anmälan gäller för den sökande, för den fastighet och för det datum som framkommer från denna
blanketts framsida.

Jag är införstådd i att nedbrytbart köksavfall som uppkommer på fastigheten ska komposteras i ovan angivna
kompostbehållaren, samt att denna kompostering inte får medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.

……………………………
Underskrift

Plats för skiss vid egen konstruktion:

Renhållarens egna noteringar
Utg 140924

Vetab, Miljö & Återvinning
Box 154
574 22 Vetlanda
0383-76 38 00
www.vetabvetlanda.se

Eksjö Energi AB
Telegatan 8
575 80 Eksjö
0381-19 20 20
www.eksjoenergi.se

Sävsjö Energi AB
Sandsjövägen 4
576 36 Sävsjö
0382-155 12
www.savsjoenergi.se

Uppvidinge kommun
Tekniska avdelningen
Box 59 360 70 Åseda
0474-470 75
www.uppvidinge.se

