
 

 

 

 

Beställning av avfallsabonnemang för nybyggd fastighet  
Vi registrerar abonnemanget grundintervall för permanentboende alternativt för fritidsboende när vi får din 
beställning. Önskar du ett annat abonnemang anger du önskat abonnemang nedan under övrigt.  
Abonnemanget grundintervall och övriga valbara abonnemang beskrivs på nvaa.se/avgiftsophamtning 
 

Fastigheten  
Datum för tillträde Hur fastigheten ska användas 

 Som permanentboende (folkbokförd på adressen)  Som fritidsboende 

Fastighetsbeteckning 

 
Önskemål om latrinabonnemang 

Har fastigheten ett ”utedass” och du även behöver ett abonnemang för hämtning av latrinkärl Ja  Nej 

 
Beställare  
Datum för beställning Namn fastighetsägare eller företagsnamn Personnummer/organisationsnummer 

   
Fastighetens gatuadress Postnummer Ort 

   
E-postadress*  Telefon 

  

* Lämna din e-postadress så mejlar vi dig uppgift om när avfallsbehållare levereras och när du får avfallet regelbundet hämtat. 

 
Fakturaadress Samma som beställare ovan  
Fakturamottagare, namn  Personnummer/organisationsnummer 

  
Fakturadress Postnummer Ort 

   

 
Övrigt (här kan du bland annat ange om du önskar ett annat abonnemang är grundintervallet, läs ovan) 

 

 

Lämna in din beställning - välj ett av alternativen nedan 
Via brevpost – Norrtälje Vatten och Avfall, Box 802, 761 28 Norrtälje. 
Via e-post - Mejlas i PDF-format till info@nvaa.se. Alternativt fotografera av beställningen och mejla bilden.  
 

Om du har fastlandshämtning 
Har du fastlandshämtning är utsortering av allt matavfall standard. Vi levererar då både ett restavfallskärl och ett 
matavfallskärl med sorteringsanvisningar. Utebliven utsortering ger högre avgift.  
 

För mer information 
Norrtälje Vatten och Avfall 
E-post: info@nvaa.se 
Tel: 0176 - 28 33 00 

 
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. För mer information - kontakta ansvarig nämnd  
eller besök nvaa.se/personuppgifter 

  

 
 
 

Beställningen görs endast om det avser ett 
helt nybyggt en- eller tvåbostadshus där det 
på fastigheten sedan tidigare inte har funnits 
något abonnemang för avfallshämtning. 

Bra att tänka på! 

https://www.nvaa.se/avgiftsophamtning
https://www.nvaa.se/personuppgifter
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