Beställning av hämtning och behandling av hushållsavfall
från företag, verksamheter och flerbostadshus i Stockholms stad.

Viktigt om Din sophämtning












Stockholm Vatten och Avfall har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i Stockholm. Avgifter, föreskrifter och
bestämmelser regleras i årets avfallstaxa. Taxan fastställs av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen.
Samtliga företag, verksamheter och flerbostadshus är skyldiga att ha ett sophämtningsabonnemang, antingen i eget namn eller
genom fastighetsägaren.
Ändringar i abonnemanget ska anmälas till Stockholm Vatten och Avfall i god tid. Om förhållanden som ligger till grund för
abonnemanget ändras, eller om beställaren vill säga upp avtalet på grund av exempelvis ägarbyte, ska detta meddelas skriftligen på
särskild blankett minst 1 månad i förväg.
Vid utebliven hämtning ska felanmälan snarast göras på webben eller via kundtjänst på telefon 08-522 120 00. Våra entreprenörer
ska sedan åtgärda hämtningen senast vardagen efter din felanmälan.
Minsta tillåtna abonnemang för företag och verksamheter är 1 st 125-literssäck med hämtning 1 gång per vecka eller 100 liter
lösmängd med hämtning 1 gång per vecka.
Minsta tillåtna säckstorlek för flerbostadshus är 240 liter. För att beräkna mängden hushållsavfall i ett flerbostadshus kan 90 liter per
hushåll och vecka användas som utgångspunkt.
Hushållsavfall kan även hämtas från kärl. Vid kärlhämtning måste dragvägen ut till sopbilen vara plan och hårdgjord.
Kärlen köper t ex du själv, t ex från någon av Stockholm Vatten Avfalls sophämtningsentreprenörer.
Blanketten skickas till Stockholm Vatten och Avfall, Kundservice, 106 36 Stockholm
Stockholm Vatten och Avfall behöver drygt 2 veckor för att administrera en beställning.
Ofullständigt ifylld blankett förlänger handläggningstiden.
Skicka gärna med aktuellt registreringsbevis för att underlätta handläggningen.

Beställare (*obligatoriskt)

□

Fullständigt firmanamn med uppgift om företagsform*
Organisationsnummer*

Telefonnummer dagtid*

Enskild firma

Motpartsnummer**

Faktureringsadress*

Faktureringspostadress*

E-post*

Typ av verksamhet som bedrivs*

Verksamheter som endast har öppet under säsong och vill
teckna sig som säsongskunder ska fylla i start/slutdatum:

Startdatum för säsongshämtning

□ Hanterar Livsmedel
Slutdatum för säsongshämtning

**OBS! Endast beställare inom Stockholms stads förvaltningar behöver fylla i denna uppgift. Motpartsnumret består av
förvaltningsnummer och kopplingsbegrepp.

Sophämtningsadress

(Plats för fler sophämtningsadresser finns på nästa sida)

Sophämtningsadress 1

Startdatum för sophämtning

Gatuadresser till de fastigheter som avslutar sina enskilda abonnemang och kommer att använda behållaren/na på ovanstående adress

Antal
behållare

Behållartyp
(t ex säck, kärl)

Volym
(liter)

Antal gånger/
vecka

Dragavstånd (meter)
från sopor till sopbil

Ev. information om speciellt hämtförhållande, t ex hiss,
transportband, trappor eller låg takhöjd.
För markbehållare v g ange fabrikat.

Ev. Kod till soprum

Kontaktperson för ev. överlämning av nycklar/passerkort

Telefonnummer dagtid till kontaktperson

Stockholm den

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Sophämtningsadress
Sophämtningsadress 2

Startdatum för sophämtning

Gatuadresser till de fastigheter som avslutar sina enskilda abonnemang och kommer att använda behållaren/na på ovanstående adress

Antal
behållare

Behållartyp
(t ex säck, kärl)

Volym
(liter)

Antal gånger/
vecka

Dragavstånd (meter)
från sopor till sopbil

Ev. information om speciellt hämtförhållande, t ex hiss,
transportband, trappor eller låg takhöjd.
För markbehållare v g ange fabrikat.

Ev. Kod till soprum

Kontaktperson för ev. överlämning av nycklar/passerkort

Telefonnummer dagtid till kontaktperson

Stockholm den

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Sophämtningsadress 3

Startdatum för sophämtning

Gatuadresser till de fastigheter som avslutar sina enskilda abonnemang och kommer att använda behållaren/na på ovanstående adress

Antal
behållare

Behållartyp
(t ex säck, kärl)

Volym
(liter)

Antal gånger/
vecka

Dragavstånd (meter)
från sopor till sopbil

Ev. information om speciellt hämtförhållande, t ex hiss,
transportband, trappor eller låg takhöjd.
För markbehållare v g ange fabrikat.

Ev. Kod till soprum

Kontaktperson för ev. överlämning av nycklar/passerkort

Telefonnummer dagtid till kontaktperson

Stockholm den

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Sophämtningsadress 4

Startdatum för sophämtning

Gatuadresser till de fastigheter som avslutar sina enskilda abonnemang och kommer att använda behållaren/na på ovanstående adress

Antal
behållare

Behållartyp
(t ex säck, kärl)

Volym
(liter)

Antal gånger/
vecka

Dragavstånd (meter)
från sopor till sopbil

Ev. information om speciellt hämtförhållande, t ex hiss,
transportband, trappor eller låg takhöjd.
För markbehållare v g ange fabrikat.

Ev. Kod till soprum

Kontaktperson för ev. överlämning av nycklar/passerkort

Telefonnummer dagtid till kontaktperson

Stockholm den

Behörig firmatecknare

Namnförtydligande

