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Fastighet A – Ägaren till det kärl som ska användas/tömmas   
Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

  
Fastighetsägarens namn: Telefon: 
  

Adress: (folkbokföringsadress) Postnummer: Ort: 
   

Eventuell e-postadress: (texta tydligt) 

 

 
Fastighet B - som kärlet ska delas med 
Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

  
Fastighetsägarens namn: Telefon: 
  

Adress: (folkbokföringsadress) Postnummer: Ort: 
   

Eventuell e-postadress: (texta tydligt) 

 

 
Önskemål om abonnemang och fakturering 
Önskemål om abonnemang: 
 
Ange benämningen på det abonnemang ni önskar: (se abonnemang på sid 2).....…………………………………………...…. 
Önskemål om fakturering: 
 Avgiften för abonnemanget är uppdelad i en fast grundavgift och en rörlig avgift. Respektive fastighetsägare faktureras 
hela den egna fastighetens grundavgift. Den rörliga årsavgiften fördelas enligt ert önskemål nedan  

Vi önskar att den rörliga årsavgiften fördelas lika mellan oss båda 
Vi önskar att hela den rörliga årsavgiften ska faktureras: Fastighet A   Fastighet B 

 
Namnunderskrift 
Fastighet A. Datum och namnunderskrift             Namnförtydligande 
  

Fastighet B. Datum och namnunderskrift               Namnförtydligande 
  

För kontakt i ärendet:             

Vem önskar ni att vi kontaktar om vi har frågor kring er anmälan: Fastighet A   Fastighet B 

 
Så lämnar ni in anmälan 
Anmälan (endast sid 1) kan skickas per post eller digitalt till oss.  
Då fotograferar ni av sidan i hög kvalitet eller skannar till pdf-format och mejlar till oss.  
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se 
Adress: Norrtälje kommun, Renhållningsavdelningen, Box 802, 761 28 Norrtälje 
 
 
 
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (EU) nr 2016/679 
Norrtälje kommun inklusive bolag och kommunalförbund behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd 
samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig 
nämnd om du vill veta mer. 

 ANMÄLAN  
Dela avfallskärl i område utan matavfallsinsamling. 
Endast för fastigheter med fastlandshämtning. 
 
Tänk på! 
I område med matavfallsinsamling används i stället blanketten 
”Dela avfallskärl i område med matavfallsinsamling 

Information om att dela kärl finns på sid 2 
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 ANMÄLAN  
Dela avfallskärl i område utan matavfallsinsamling 
 

 
Att dela sopkärl med granne i område utan matavfallsinsamling  
Du kan, under förutsättningarna nedan, dela sopkärl med en annan fastighet. Har ni idag inte lika abonnemang 
(lika antal tömningar) ska ni i anmälan ange vilket gemensamt abonnemang ni önskar.  
 
Förutsättningar för att delat kärl ska medges 
• Ni ska vara närbelägna gränsgrannar, eller 
• vara närbelägna grannar där endast en väg skiljer fastigheterna åt, eller 
• ha ett befintligt, eller anordna, gemensamt hämtställe som godkänts av renhållningsavdelningen 
 
Valbara abonnemang  
 

• Om någon av er är permanentboende kan ni endast välja ett abonnemang med tömning året om  
• Kärlet töms udda eller jämn vecka  
• Abonnemangen gäller tills ny avfallstaxa beslutas av kommunfullmäktige 

 

Benämning på 
abonnemang 

Beskrivning av abonnemanget  
Abonnemangsavgifter finns på www.norrtalje.se/sophamtning 

26 hämtningar/år 
Grundintervall för 
permanentboende 

Valbart för permanentboende och fritidsboende  
Vid hämtning jämna veckor - hämtning varannan vecka året om med start vecka 2 
Vid hämtning udda veckor - hämtning varannan vecka året om med start vecka 1 

13 hämtningar/ 
sommar 
Grundintervall  
för fritidsboende 

Valbart för fritidsboende  
Vid hämtning jämna veckor – hämtning varannan vecka mellan vecka 16-40  
Vid hämtning udda veckor – hämtning varannan vecka mellan vecka 17-41 

19 hämtningar/år Valbart för permanentboende och fritidsboende  
Vid hämtning jämna veckor - hämtning varannan vecka mellan vecka 16-40 och var fjärde vecka  
resten av året  
Vid hämtning udda veckor - hämtning varannan vecka mellan vecka 17-41 och var fjärde vecka  
resten av året 

13 hämtningar/år 
 

Valbart för permanentboende och fritidsboende som komposterar allt matavfall året  
om i egen kompost godkänd av Norrtälje kommun 
Vid hämtning jämna veckor - hämtning var fjärde vecka året om med start vecka 4  
Vid hämtning udda veckor - hämtning var fjärde vecka året om med start vecka 1 

7 hämtningar/ 
sommar 

Valbart för fritidsboende som komposterar allt matavfall i egen kompost godkänd av  
Norrtälje kommun 
Vid hämtning jämna veckor - hämtning var fjärde vecka mellan vecka 16-40  
Vid hämtning udda veckor - hämtning var fjärde vecka mellan vecka 17-41 

 
För mer information 
Kontaktcenter 
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se  
Telefon: 0176 - 710 00 
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