BEGÄRAN OM ABONNEMANG GEMENSAMMA BEHÅLLARE MED ANNAN FASTIGHET
FASTIGHET 1: HUVUDABONNENT, MED EGNA AVFALLSKÄRL
Fastighetsbeteckning

Kundnummer (se faktura)

Fastighetens adress

Permanentboende

Om fastigheterna har
permanent- respektive
fritidsbostad är fastighet med
permanentbostad
huvudabonnent.

Fritidsboende

Har tidigare anmält hemkompostering av matavfall
Gör anmälan av hemkompostering på särskild blankett nu
Fastighetsägare

Personnummer/org.nr.

Fakturaadress/hemadress

Tfn (bostad)

Postnr/ort

Tfn (arbete)

E-post

Tfn (mobil)

FASTIGHET 2: UNDERABONNENT, UTAN EGNA AVFALLSKÄRL
Fastighetsbeteckning

Kundnummer (se faktura)

Fritidsboende

Har tidigare anmält hemkompostering av matavfall
Önskar hemkompostera med huvudabonnenten
Gör egen anmälan av hemkompostering på särskild blankett nu
Fastighetsägare

Personnummer/org.nr.

Fakturaadress/hemadress

Tfn (bostad)

Postnr/ort

Tfn (arbete)

E-post

Tfn (mobil)

UNDERSKRIFT FASTIGHETSÄGARE ELLER NYTTJANDERÄTTSHAVARE
Datum

Namnteckning, fastighetsägare 1

Datum

Namnteckning, fastighetsägare 2

IFYLLES AV NODAVA

Ändring av abonnemang utförd
Hänvisas till tillsynsmyndigheten
Gemensamma behållare:

fr.o.m.

Behöver kompletteras
Datum och signatur:
t.o.m.

Kommentar

Behandling av personuppgifter, enligt GDPR 6.1 (EU 2016/679)
Dina personuppgifter används, hanteras och lagras för att behandla uppgifterna på denna
blankett. Mer information finns på www.nodava.se

Reviderad 2020-10-20

Avfallet måste rymmas i för
abonnemanget ordinarie
behållare.
Om huvudabonnenten
hemkomposterar måste även
underabonnenten
hemkompostera.
Abonnemanget gäller max. 5 år.
KVALITETSKONTROLL
Om avfallsmängden är för stor
vid normalt hämtningsintervall
sker återgång till hämtning vid
varje separat fastighet.

Fastighetens adress

Permanentboende

VILLKOR
Berörda fastigheter ska ligga
inom 1000 meter från varandra.

OBS! Avfallskärl som ska tas tillbaka av Nodava ska ställas väl synligt. Avgift
debiteras för hämtning av kärl. Om kärl inte återfinns, medförande extra åkning,
tas extra avgift ut.

UPPLYSNINGAR
Gemensamma behållare gäller
för restavfall samt matavfall för
de som har normalabonnemang
med två kärl.
Man kan inte ha gemensam
behållare enbart för
matavfallskärlet.
Huvudabonnent är innehavare
av avfallskärl och betalar
grund- och hämtningsavgift.
Underabonnent betalar enbart
grundavgift.
Abonnemanget upphör att gälla
om boende- eller
ägarförhållandena ändras.
Abonnemanget kan återkallas
av tillsynsmyndigheten om
olägenhet ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt uppstår.
Vid uppfyllda förutsättningar
gäller abonnemanget från
följande månadsskifte.
Efter periodslut återupptas
hämtning automatiskt. Det är
alltid fastighetsinnehavarens
ansvar att vid behov förnya ett
särskilt abonnemang.
SKICKAS TILL:
NODAVA
BOX 100
794 22 ORSA

