ANMÄLAN OM
AVFALLSABONNEMANG
småhus och småhus, sommar

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

Det finns flera abonnemang att välja mellan. Förutom att välja avfallsabonnemang tar du
automatiskt över de abonnemang som redan finns på fastigheten när det gäller slam och/
eller latrin. Du är också betalningsansvarig för dessa. Om det finns beviljade undantag/tillstånd
upphör dessa automatiskt vid ägarbyten då de är personliga. Om du inte väljer abonnemang
får du automatiskt abonnemang med sortering av matavfall i kärl. Du får ut kärl som är
dimensionerade efter fastighetens storlek och tömning var 14:e dag
Så här väljer du
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 är
betalt. Du kan också skanna in blanketten och
skicka in den via e-post, kundservice@vafabmiljo.se
Abonnemangsval går även att göra elektroniskt på
Vafabmiljös hemsida.
Övrig sortering
Oavsett vilket abonnemang du väljer ska förpack-

ningar av glas, plast, metall och kartong samt tidningar lämnas till en återvinningsstation.
Grovavfall och farligt avfall lämnas till Återbruket.
Det är speciellt viktigt att lämna oljor, målarfärger,
lösningsmedel, kemikalier, elavfall och annat farligt
avfall till Återbruket. Även matolja och frityrolja lämnas till Återbruket

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

ABONNEMANG MED SORTERING AV MATAVFALL
Detta abonnemang innebär att du kan välja mellan
olika sätt att sortera ut ditt matavfall.
Matavfallet kan sorteras i kärl, i en godkänd
kompost eller malas ner i en av kommunen godkänd
avfallskvarn. I samtliga val ingår ett grönt kärl för
restavfall.

Matavfallet läggs i en godkänd kompost
Detta val innebär att du tar ansvar för att allt ditt
matavfall komposteras. För att kunna välja detta
abonnemang måste du även skicka in en anmälningsblankett om kompostering som finns på VafabMiljös hemsida.

Matavfallet sorteras i kärl
Detta val innebär att matavfallet sorteras ut i papperspåsar och läggs i ett brunt kärl för matavfall. I
abonnemanget ingår kärl, papperspåsar och påshållare till matavfallet.

Avfallskvarn för matavfall
Matavfallet mals ner i en av kommunen godkänd
avfallskvarn som är kopplad till avloppsnätet eller
tank.

ABONNEMANG OSORTERAT
Abonnemanget innebär att man lägger matavfall och
restavfall i samma kärl.
Observera att du fortfarande är skyldig att sortera

ut tidningar samt förpackningar av glas, plast, metall
och kartong.

ABONNEMANG OMSTART/MILJÖSTATION I SALA KOMMUN
Detta abonnemang kan bara tecknas för fastigheter/
adresser i Sala kommun.
Abonnemanget innebär att mat- och restavfall
lämnas i respektive behållare på valfri miljöstation i
Sala kommun, så kallad Omstart.

I abonnemanget ingår påshållare och papperspåsar till matavfallet.

De personuppgifter som anges i blanketten av sökanden kommer att behandlas av Vafabmiljö i syfte att fullgöra de skyldigheter VafabMiljö har i egenskap av kommunal avfallsmyndighet. All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter” på www.vafabmiljo.se.

KUNDUPPGIFTER VAR VÄNLIG OCH TEXTA TYDLIGT

Kundnr (finns på faktura):

Namn

Personnummer/organisationsnummer

Bostadsadress

Telefon dagtid/arbete

Postnummer och ort

E-postadress

Fastighetsbeteckning (för hämtningsadressen)

Antal personer i hushållet

Telefon hem/mobil

Hämtningsadress (om annan än bostadsadress)

Fastighetsägare

Fastighetsägarens namn (fylls i om du är hyresgäst)

Fastighetsägarens adress (fylls i om du är hyresgäst)

Hyresgäst

ÄGARBYTE		
ABONNEMANGSÄNDRING			 NYBYGGNATION
									OBS! INFLYTTNINGSDATUM
ABONNEMANGSVAL GÄLLER FÖR:
Småhus, året runt		

Småhus, sommar (vecka 18-39)

ABONNEMANG MED SORTERING AV MATAVFALL
RESTAVFALL
Välj kärlstorlek

Litet 140 l

Varannan vecka

Välj hämtningsintervall

Stort 370 l (endast hämtning varannan vecka)

Mellan 190 l

Var fjärde vecka

Kostnad för
avfallshanteringen finns
i separat Avfallstaxa!

KÄRL FÖR MATAVFALL. HÄMTNING VAR 14:E DAG.
Välj kärlstorlek

140 l

240 l

HEMKOMPOST
Väljer du att hemkompostera ditt matavfall ska du göra en skriftlig hemkompostanmälan till VafabMiljö.
AVFALLSKVARN
Beslut från din kommun om att de har godkänt avfallskvarnen ska bifogas.

OSORTERAT ABONNEMANG. HÄMTNING VAR 14:E DAG.
Välj kärlstorlek

Litet 140 l

Mellan 190 l

Stort 370 l

ABONNEMANG OMSTART / MILJÖSTATION
OBS! Endast för fastigheter/adresser i Sala kommun.
Det finns inga kärl på fastigheten. Jag behöver ha kärl.
Det finns kärl på fastigheten. Jag behöver inte ha kärl.
Övrigt
Villkor
 jag följer de renhållningsföreskrifter och sorteringsanvisningar som gäller för min kommun,
 väljer jag att sortera ut matavfall i kärl ska allt matavfall läggas i de påsar och som VafabMiljö tillhandahåller,
 väljer jag att hemkompostera ska allt matavfall läggas i en skadedjurssäker kompost,
 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 ändra abonnemanget.

Ändras förhållandena, t ex fastigheten byter ägare, komposteringen avbryts måste detta anmälas till VafabMiljö

Mer information
VafabMiljös kundservice
VafabMiljös kundservice svarar på frågor om
exempelvis fakturor, beställningar, felanmälan
och insamlingen av hushållsavfall.
020-120 22 20
Måndag-fredag kl 08.00-16.00,
Gasverksgatan 7, Västerås
Box 140, 721 05 Västerås
kundservice@vafabmiljo.se
www.vafabmiljo.se

Produktion: VafabMiljö 2020 Abonnemansvalsblankett

Kundservice:
Öppettider:
Besöksadress:
Postadress:
E-post:
Hemsida:

Frankeras ej
Mottagaren
betalar portot

VAFAB MILJÖ
SVARSPOST
20668625
728 05 VÄSTERÅS

