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Ändrad avfallshantering

För villakunder i Södra skärgården
Glesare sophämtning/Anmälan om kompostering av matavfall
Ansökan om dispens från/
Anmälan enligt renhållningsordningens föreskrifter
Sökande
Namn

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Telefon (bostad)

Telefon (arbete)

Mobiltelefon

E-postadress

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

               

Fritidshus:

Åretruntbostad

Fastighetens adress

Fritidshämtning*
Sommarhämtning*

Antal personer i hushållet

Kundnummer hos kretslopp och vatten

*Se förklaring till alternativen på omstående sida

Välj mellan följande alternativ
Alternativ 1. Jag vill sortera matavfall och restavfall i separata behållare. Matavfall hämtas varje vecka. Jag förbinder mig att följa sorteringsanvisningarna på sid 2.
Alternativ 2. Jag vill kompostera mitt matavfall i egen kompost och förbinder mig att följa sorteringsanvisningarna på sid 2.
Typ av kompostbehållare

Alternativ 3. Jag vill ha en behållare för allt avfall, så kallat blandat avfall.

Begäran (avser blandat avfall/restavfall)
Hämtning

varje vecka

varannan vecka

var fjärde vecka (avser endast alternativ 1 och 2)

160 liter/190 liter

240 liter (kan endast väljas vid hämtning varannan vecka)

Kärlstorlek

125 liter/140 liter

Behovet av sophämtning är minskat på grund av
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Exempel: ändrat antal personer i hushållet, nya ägare, utökad sortering, m.m.
               

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning, sökanden

Namnförtydligande

VAR GOD SE SIDAN 2!
Kretslopp och vattens kundservice
Box 123
424 23 Angered
Besök: Hjällbo Lillgata 1

Telefon
Kundservice 031-368 27 00
(helgfri må, ti, to, fr: kl 7–16; on: 9–16)
Fax: 031-368 27 70
Förvaltningen kretslopp och vatten: 031-365 00 00

kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
www.goteborg.se/kretsloppochvatten
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Viktig information

Blanketten skickas till kretslopp och vatten, adressen finns längst ner på sidan. Den nya taxan gäller från det datum anmälan har
behandlats av förvaltningen.
Har du frågor om hämtningsregler och avgifter kontakta gärna kretslopp och vattens kundservice, se kontaktuppgifter längst ner på
sidan.
Avfallsföreskrifter för Göteborg ger anvisningar om hur ofta avfallet ska hämtas. Du har följande alternativ att välja mellan:
1.

Lämna matavfallet och restavfall i två separata behållare. Matavfallet hämtas varje vecka. Restavfallet hämtas varje eller
varannan vecka.

2.

Egen kompost och hämtning av restavfallet varannan vecka.

3.

Hämtning av blandat avfall varje eller varannan vecka.

*Alternativ för fritidshus

Fritidshämtning: Du väljer om du vill ha avfallshämtning varje vecka, var 14:e dag eller var fjärde vecka under perioden 1/5–30/9
och du får dessutom fyra hämtningar under perioden 1/10–30/4.
Sommarhämtning: Du väljer om du vill ha avfallshämtning varje vecka, var 14:e dag eller var fjärde vecka under perioden 1/5–30/9;
inga hämtningar under resten av året.

Sorteringsanvisningar
Väljer du alternativ 1 eller 2 förbinder du dig att följa sorteringsanvisningarna för matavfallet. Allt matavfall ska läggas i den behållaren som du får för matavfall (alternativ 1) eller i den egna slutna kompostbehållaren (alternativ 2). Det är viktigt att det bara är
matavfall som läggs i behållaren.

Vid bristfällig sortering
Renhållningspersonalen gör stickprov för att kontrollera sorteringen. Är sorteringen bristfällig tar vi ut en felsorteringsavgift. Avgiften
tas ut vid tredje påpekandet om bristfällig sortering. Kvarstår den bristfälliga sorteringen även efter detta kan kretslopp och vatten
besluta om ändring av avfallstjänsten. Då klassas du om till blandat avfall.

Egen kompostering
Egen kompostering av matavfallet ska göras i en ändamålsenlig sluten skadedjurssäker behållare av tillräcklig storlek. Det är inte
tillåtet att kompostera matavfall i en öppen trädgårdskompost.
Vill du kompostera matavfall måste en anmälan göras till kretslopp och vatten. Använd gärna denna blankett och markera alternativ 2.

Tips och råd

●

skölja ur förpackningar i väntan på att du ska ta dem till återvinningsplatsen.

●

förvara matavfallet luftigt.

●

kött-, fisk- och skaldjursrens kan läggas i frysen tills det är dags för soptömning.

Mer information finns på kretslopp och vattens hemsida: www.goteborg.se/kretsloppochvatten

Kretslopp och vattens kundservice
Box 123
424 23 Angered
Besök: Hjällbo Lillgata 1

Telefon
Kundservice 031-368 27 00
(helgfri må, ti, to, fr: kl 7–16; on: 9–16)
Fax: 031-368 27 70
Förvaltningen kretslopp och vatten: 031-365 00 00

kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
www.goteborg.se/kretsloppochvatten
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För att undvika problem med till exempel lukt, tänk på att:

