ANMÄLAN OM
AVFALLSABONNEMANG
flerbostadshus och verksamheter –
Hallstahammar kommun

VafabMiljö är ett kommunalförbund som arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering.
Hallstahammars Kommun, Tekniska förvaltningen, 734 80 Hallstahammar, tfn 0220-240 00
E-post: kommunstyrelsen@hallstahammar.se Hemsida: www.hallstahammar.se

Som fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet ska du välja avfallsabonnemang. Det finns två abonnemang
att välja mellan. Förutom att välja avfallsabonnemang tar du automatiskt över det abonnemang som redan finns
på fastigheten när det gäller slam och/eller latrin. Du är också betalningsansvarig för dessa.
Om det finns tillstånd för uppehåll i hämtning av avfall upphör dessa automatiskt vid ägarbytesdagen då detta
uppehåll är personligt. Om du inte väljer abonnemang får du automatiskt abonnemang Osorterat avfall. Då
får du det antal kärl som är dimensionerade efter fastighetens/verksamhetens storlek.

Så här väljer du abonnemang
Läs igenom informationen nedan. Kostnad för avfallshanteringen finns i separat Avfallstaxa.

Fyll i anmälningsblanketten och underteckna.
Skicka in blanketten till VafabMiljö Kommunalförbund. Blanketten är föradresserad och portot betalt.
Du kan också skanna in blanketten och skicka den
via e-post, kundservice@vafabmiljo.se

Övrig sortering
Oavsett vilket abonnemang du väljer ska de boende
sortera ut förpackningar av glas, plast, metall och
kartong samt tidningar. Förpackningar kan lämnas till
en återvinningsstation. Grovavfall och farligt avfall kan
hyresgästerna lämna till Återbruket.
Det är speciellt viktigt att lämna mat- och frityroljor,

målarfärger, lösningsmedel, kemikalier, elavfall och
annat farligt avfall till Återbruket.

Återbrukskort
För att en fastighetsägare/verksamhet ska få lämna
grovavfall, farligt avfall och matolja på Återbruket krävs
ett Återbrukskort. Du kan också anlita oss på VafabMiljö
för insamling av förpackningar, grovavfall och farligt
avfall. Kontakat våra säljare för mer information, telefon
021-39 35 20.

Regler, råd och anvisningar
Det finns renhållningsföreskrifter om hur avfall
ska hanteras samt Råd och anvisningar om transportvägar för avfall. Du hittar information om
detta på vår hemsida. Du kan också beställa
informationmaterial genom vår Kundservice.

ABONNEMANG KÄLLSORTERING
Sorteringen i köket
Källsortering innebär att hushållsavfallet sorteras i en
matavfallsdel och en restavfallsdel. I abonnemanget
ingår separata kärl för matavfall och restavfall. Du
beställer dessa av oss på VafabMiljö. Påsar och säckar
för matavfall samt ställningar till dessa finns att köpa
från VafabMiljö.

Separata kärl
I det bruna sopkärlet lägger du papperpåsen med
matavfall. Insamlat matavfall blir biogas och bio-

gödsel. Biogasen används som fordonsbränsle
och gödslet används vid odling av mat.
Restavfallet, som ska vara fritt från matavfall, läggs
i det gröna kärlet. Restavfallet går till förbränning och
blir till energi.

Du ansvarar för sorteringen
För att matavfallet ska kunna användas till biogas och
biogödsel är det viktigt att det blir rätt sorterat. Stickprovskontroller kan komma att göras.

ABONNEMANG OSORTERAT
Väljer du abonnemang Osorterat läggs matavfallet och
restavfallet i samma kärl. Blandat avfall ger störst miljöbelastning och kostar därför mest av abonnemangen.
Observera att boende och verksamheter fortfarande
är skyldig att sortera ut förpackningar av glas, plast,
metall och kartong. Dessa material lämnas till en åter-

vinningscentral eller till Återbruket. Du måste också
sortera ut grovavfall och farligt avfall. Detta lämnas
till Återbruket.
Tänk på att du som fastighetsägare/verksamhet behöver Återbrukskort för att få lämna grovavfall, farligt
avfall och matolja på Återbruket.

Kundnr (finns på faktura):

KUNDUPPGIFTER FLERBOSTADSHUS/VERKSAMHETER

VAR VÄNLIG OCH TEXTA TYDLIGT

Fastighetsägare/verksamhet

Organisationsnummer

Adress

Telefon/mobil

Postnummer och ort

E-post till fastighetsägare/verksamhet

Kontaktperson namn

Kontaktperson telefon-/mobilnummer

Kontaktperson e-post

Faktureringsadress och ev referenskod

Fastighetsbeteckning

Hämtningsadress (adress där kärl står på hämtningsdagen)

ÄGARBYTE

NYBYGGNATION
Obs! inﬂyttningsdatum............................

ABONNEMANGSVAL GÄLLER FÖR
Flerbostadshus: antal hushåll.............

Verksamhet: antal verksamheter.........

Kostnad för
avfallshanteringen ﬁnns
i separat Avfallstaxa!

VAL AV HÄMTNINGSINTERVALL FÖR RESTAVFALL
varannan vecka

varje vecka

JAG/VI VÄLJER ABONNEMANG KÄLLSORTERING
Val av kärlstorlek Restavfall

140 liter*

240 liter

Val av kärlstorlek Matavfall

140 liter

240 liter

370 liter

660 liter

Antal kärl.............
Antal kärl.............

*Endast valbart vid hämtning varannan vecka

JAG/VI VÄLJER ABONNEMANG OSORTERAT
Kärlstorlek osorterat

140 liter

240 liter

370 liter

660 liter

Antal kärl.............

Det finns inga avfallskärl på fastigheten. Jag behöver ha kärl.
Det finns avfallskärl på fastigheten. Jag behöver inga kärl.
Övrigt t.ex. endast sommaröppet.............................................................................................................

Jag intygar att:
 jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun,
 jag följer de råd och anvisningar som gäller för transportvägar för avfall,
 väljer jag abonnemang Källsortering ska allt matavfallet läggas i påsar och säckar från VafabMiljö,
 jag godkänner att stickprovskontroller kan komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska,
 jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har VafabMiljö rätt att ta ut extra
avgifter eller ändra abonnemanget.

All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information
hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter” på vår hemsida www.vafabmiljo.se.

DATUM OCH UNDERSKRIFT....................................................................................................................................

Produktion: VafabMiljö 2018-09_Abonnemansvalsblankett flerbostadshus_Hallstahammar nr 081

Mer information
VafabMiljös Kundservice
VafabMiljös Kundservice svarar på frågor om
exempelvis räkningar, beställningar, felanmälan
och insamlingen av hushållsavfall.
Kundservice:
Öppettider:
Besöksadress:
Postadress:
E-post:
Hemsida:

021-39 35 20
Måndag – fredag kl 07.00 –16.00,
Returvägen 20, Västerås
721 37 Västerås
kundservice@vafabmiljo.se
www.vafabmiljo.se

Frankeras ej
Mottagaren
betalar portot

VAFAB MILJÖ
SVARSPOST
20668625
728 05 VÄSTERÅS

