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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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Bestämmelser för kommunalt vatten och avlopp finns i ABVA. Bestämmelser för avfallshantering finns i Föreskrifter för avfallshantering 
för Göteborgs Stad. Beställ på telefon 031-368 27 00 eller på www.goteborg.se/kretsloppochvatten.

Fastighetsägare
Namn Personnummer/Organisationsnummer

Adress Postnummer

Telefon (inklusive riktnummer) Telefon mobil

Telefax (inklusive riktnummer) E-postadress

Kontaktperson, namn

Telefon (inklusive riktnummer) Telefon mobil

Telefax (inklusive riktnummer) E-postadress

Kundnummer Lägenhetsantal

Leveransadress, påsar

Hämtningsadresser
Samtliga hämtningsadresser Lägenhetsantal/adress Ange sopsug/storlek, 

molock/storlek,  
kärl/storlek

ÖVERENSKOMMELSE
Källsortering för flerbostadshus och 
fastigheter med hushållsavfall
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Övriga upplysningar från fastighetsägare

Specificera

Taxealternativ, sortering och insamling av matavfall och restavfall
Vi kommer att starta sortering i våra fastigheter, datum.

Då har vi informerat våra hyresgäster och gjort de eventuella förändringar som vi överenskommit. 
Från detta datum kommer vår avfallshantering att vara enligt de taxealternativ vi har markerat nedan. 

Taxealternativ 1

Vi vill kompostera vårt matavfall i egen kompost och förbinder oss att följa sorteringsanvisningarna.

Taxealternativ 2

Vi vill sortera matavfall och restavfall i separata behållare. Vi förbinder oss att följa sorteringsanvisningarna.  
Matavfallet hämtas varje vecka.

Vi är medvetna om följande

 ● att vi måste följa sorteringsanvisningarna i Föreskrifter för avfallshantering

 ● för att matavfallet ska bli bra biogas och växtnäring är det viktigt att endast biologiskt hushållsavfall läggs i  
 biokärlen/säcken,

 ● att matavfallet skall läggas i de påsar och säckar som kommunen tillhandahåller,

 ● att vi själva är ansvariga för att ge våra hyresgäster den information som är nödvändig för ett bra källsorteringsresultat,

 ● att renhållningspersonalen gör stickprov för att kontrollera sorteringen,

 ● att om sorteringen är bristfällig medför det extra avgifter,

 ● vid tveksamhet hur ett avfallsslag skall sorteras skall det läggas i restavfallet,

 ● att om sorteringen vid upprepade tillfällen är bristfällig kan kretslopp och vatten besluta om ändring av tjänsten och klassa  
 om tjänsten till blandat avfall.

Namnteckning
Ort och datum

Fastighetsägare, namnteckning Namnförtydligande
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