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Hej! 
 

En inventering av renhållningsabonnemang har påbörjats i Säffle och Åmåls 
kommuner och vi har inte hittat något sophämtningsabonnemang på din fastighet/ 
en av dina fastigheter. Eftersom det är ett krav, se Miljöbalken och Säffle och 
Åmåls kommuns renhållningsföreskrifter och renhållningstaxa, kontaktar vi dig. 
 

Bifogat finns en blankett som vi önskar att ni fyller i och skickar till oss senast 
2017-02-24. Skicka till adressen: Säffle kommun, Teknik och fritid, 661 80 Säffle. 
 
Du kan även fylla i blanketten på webben via Säffle kommuns hemsida och sedan 
skicka den till e-postadressen: nina.strandli@saffle.se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer information 
Mer information om inventeringen, renhållningsföreskrifter och aktuella avgifter 
för sophämtning finns att se på Säffle kommuns hemsida. 
 

Du är även välkommen att kontakta oss om du har frågor: 

Renhållningsadministratör: tel. 0533-68 17 52  

Kundtjänst VA/renhållning: tel. 0533-68 15 89, e-post: varenhallning@saffle.se 

 
Veronica Carlsson Ulff 
Renhållningschef  Säffle-Åmål 
 
 

Om vi inte får något svar ifrån er gällande hur hanteringen av hushållsavfall 
sker på er fastighet så kommer ett sophämtningsabonnemang att läggas upp 
fastigheten enligt följande modell: 
 

Fastighetsägaren är skriven på fastigheten – ett året-runt abonnemang och ett 
140 l kärl. Grundavgift: 488 kr/år och kärlavgift 903 kr/år, totalt 1 391 kr/år. 
 

Fastighetsägaren är inte skriven på fastigheten – ett sommarabonnemang och 
ett 140 l kärl. Grundavgift: 250 kr/år och kärlavgift 383 kr/år, totalt 633 kr/år. 
 

Grundavgiften börjar debiteras från och med 1 april 2017. Kärlavgiften börjar 
debiteras från det datum då kärlet ställts ut.  
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ÅMÅLS KOMMUN 

 

Information om hushållsavfall på fastigheten samt beställning 
 

1. Fastighetsbeteckning och boendetyp 
 

Fastighetsbeteckning: 
 
 

□ Permanentbostad                  □ Fritidsbostad 
 

 
2. □ Fastigheten har delat sophämtningsabonnemang. Fortsätt på punkten 3. 
 

     □ Fastigheten har inte sophämtningsabonnemang. Fortsätt på punkten 4. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Uppgifter om fastighetens delade sophämtningsabonnemang 
 

    Delar sophämtningsabonnemang med fastigheten: 
 

Fastighetsbeteckning 

Namn 

Kundnummer alt. personnummer 

Adress 

Postnr                      Ort 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Beställning av sophämtningsabonnemang 
 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress Postnr och ort 

Telefon E-post 

 
    Kryssa i den kärlstorlek som önskas, hämtning sker varannan vecka 
 
    Året-runt abonnemang      Sommarabonnemang ,1 maj-30 sept 
 

   □ 140 l kärl     □ 140 l kärl 

   □ 190 l kärl     □ 190 l kärl 
   □ 240 l kärl 
 
   
 
 

Observera! 
Gällande beslut från kommunens 
miljökontor om delning av 
sophämtningsabonnemang ska 
bifogas. 
 
Grundavgift utgår till varje 
fastighet. Kärlavgiften debiteras 
en av fastigheterna. 

Övrig information: 
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