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ANMÄLAN 

Ägarbyte abonnemang hushållsavfall 

 

Datum för ägarbyte: …………………………………  

Ansökan avser följande fastighet Företag kontaktar Kretslopp Sydosts kundservice för beställning/ändring av tjänster. 

Fastighetsbeteckning Se faktura för korrekt beteckning 

Adress  

Postadress  

Uppgifter om nuvarande fastighetsägare (säljaren) 

Fastighetsägare  

Personnr/org.nr  

Ny adress*   

Postadress   

Kontouppgifter** Clearing nr  Kontonummer 

Telefon dagtid  Mobiltelefon  

E-post  

*Adress för slutfaktura  **För eventuell återbetalning 

Uppgifter om ny fastighetsägare (köpare) 

Ny fastighetsägare  

Personnr/org.nr  

Faktureringsadress  

Postadress  

Telefon dagtid  Mobiltelefon  

E-post  
Val av tömningsintervall och kärlstorlek på nästa sida. 
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Val av tömningsintervall och kärlstorlek 

Abonnemang  
Hämtning av hushållsavfall helår 
   Hämtning var 14:e dag (26 tillfällen per år)  
   Hämtning var 4:e vecka(13 tillfällen per år)  
 
Hämtning av hushållsavfall säsong 
Alternativet endast möjligt på adress utan mantalsskriven person 
   Tömning var 14:e dag, maj-september (elva tömningar/säsong) 
   Tömning var 4:e vecka, maj-september (fem tömningar/säsong) 

   Tömning var 14:e dag, juni-augusti (sex tömningar/säsong) 

   Tömning var 4:e vecka, juni-augusti (tre tömningar/säsong) 
 
Kärlstorlek  
För priser se www.kretsloppsydost.se, eller kontakta Kretslopp Sydosts kundservice. 
   140 liter  190 liter  370 liter  660 liter 
 
   Vet ej – Nya fastighetsägaren kontaktar Kretslopp Sydost vid önskan av förändring från existerande 

abonnemang 

 
Tilläggstjänster 
Hämtning av trädgårdssavfall 
   JA, Kärlstorlek: 370 liter, hämtning var 14:e dag under perioden april - november (17 tömningar/säsong) 

   JA, Kärlstorlek: 370 liter, hämtning var 4:e vecka maj- september (11 tömningar/säsong)  
 
 
 
Datum …………………………………. 
 

   

………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………….. 
Namnunderskrift säljare/nuvarande ägare  Namnförtydligande 

Ofullständig anmälan returneras. 
Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna. Kretslopp Sydost hanterar alla personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation) 
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