
   

 
…………………………..       …………………………………  ………………………………. 
Datum       Underskrift  Namnförtydligande 
 
Ifylld blankett skickas till: Njudung Energi Sävsjö AB, Box 154, 574 22 Vetlanda 

Skriftlig begäran till renhållaren 
Observera att till begäran om ändrat hämtningsintervall enligt 31 § avfallsföreskrifterna måste myndighetsnämndens 
beslut om kompostering av matavfall enligt 42 § avfallsföreskrifterna bifogas. Detsamma gäller om ni ska anmäla 
fastigheten som obebodd enligt 34 § avfallsföreskrifterna. Blankett för anmälan om kompostering liksom 
information om tillvägagångssätt för intyg om obebodd fastighet hittar du på savsjo.se. Avgift kan komma att tas 
ut för myndighetsnämndens prövning. 

 

Sökande  
Sökandets namn Fastighets- eller nyttjanderättshavarens namn 

Kundnummer Fastighetsbeteckning 

Fakturaadress Fastighetens adress 

Telefon dagtid 
 

  Permanentboende            Säsongsboende 

 

Alternativt hämtningsintervall för permanentboende (enligt avfallsföreskrifter 31 §) 
  Begäran om sophämtning en gång var fjärde vecka.   Vid hämtningsintervall över två veckor får matavfall inte läggas i sopkärl. 

        Myndighetsnämndens beslut om kompostering av matavfall enligt 42 § avfallsföreskrifterna ska bifogas.  
 

Alternativt hämtningsintervall för säsongsboende (enligt avfallsföreskrifter 31 §) 
   Begäran om sophämtning en gång per sommarsäsong.   Vid glest hämtningsintervall får matavfall inte läggas i sopkärl. 

        Myndighetsnämndens beslut om kompostering av matavfall enligt 42 § avfallsföreskrifterna ska bifogas. 
 
 

Uppehåll i sophämtning   Enligt avfallsföreskrifter 33 § får fastigheten inte användas under en sammanhängande 
hämtningsperiod om minst 6 månader. Uppehållstiden är begränsad till maximum 24 månader. 

   Begäran om uppehåll i sophämtning.  
       Fast avgift utgår enligt kommunens renhållningstaxa. 
       Slamtömning omfattas inte av detta uppehåll. 

Från datum Till datum 

 

Vid obebodd fastighet befrielse från sophämtning och slamtömning (enligt avfallsföreskrifter 34 §) 

   Begäran om befrielse från sophämtning och slamtömning vid obebodd fastighet.  

Myndighetsnämndens skriftliga intygande  enligt 34 § avfallsföreskrifterna ska bifogas. 
 

 

Gemensamt sopkärl     Under tömningsperioden: lägsta godtagbart abonnerad kärlvolym är 30 liter per kärldelare och vecka . 

   Begäran om gemensamt sopkärl tillsammans med 

Kärldelaren  
Kärldelarens namn Fastighets- eller nyttjanderättshavarens namn 

Kundnummer Fastighetsbeteckning 

Fakturaadress Adress där kärlet placeras för tömning 

 

Övrig information till renhållaren kan lämnas här samt vid behov kan fortsättas på blankettens baksida 
 


