
  
 

 

Stockholm Vatten och Avfall 

106 36 Stockholm 

Besöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma  

08-522 120 00 

kund@svoa.se | www.svoa.se  

 

Stockholm Avfall AB 556969-3087  

Tänk på: 
 

 Stockholm Vatten och Avfall har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i Stockholms stad. Sophämtningsavgifter 
regleras i gällande avfallstaxa. Föreskrifter och bestämmelser för avfallshanteringen regleras i renhållningsordningen. Både 
avfallstaxan och renhållningsordningen fastställs av kommunfullmäktige. 

 Samtliga flerbostadshus är skyldiga att ha ett sophämtningsabonnemang, antingen i eget namn eller genom fastighetsägaren. 

 Ändringar i abonnemanget ska i god tid anmälas skriftligt till Stockholm Vatten och Avfall och. Uppsägning minst en månad i 
förväg.  

 Vid utebliven sophämtning ska kunden snarast reklamera detta till oss via www.svoa.se eller till kund@svoa.se. 
Samarbetspartners ska sedan åtgärda hämtningen senast vardagen efter inkommen reklamation. 

 Restavfallet kan hämtas från kärl, bottentömmande markbehållare, container eller sopsug. Vid kärlhämtning måste dragvägen 
ut till sopbilen vara plan och hårdgjord. Minsta tillåtna säckstorlek för flerbostadshus är 240 liter. Beräkna ett genomsnitt på 50 
liter per hushåll och vecka. 

 Kärlen köper du själv till exempel från någon av Stockholm Vatten och Avfalls samarbetspartners.  

 
 

 Blanketten skickas med e-post till kund@svoa.se eller med vanlig post till  

Stockholm Vatten och Avfall, Kundtjänst, 106 36 Stockholm 

 Stockholm Vatten och Avfall behöver drygt fyra veckor för att administrera en beställning. 

 Ofullständigt ifylld blankett förlänger handläggningstiden. 

Beställare (*obligatoriskt)  
Bolagets namn* 

        □ Enskild firma 

Verksamhetens namn (om annat än ovan)* Fakturareferens: 

Organisationsnummer* Telefonnummer dagtid* 

Faktureringsadress* Faktureringspostadress* 

E-post*  Typ av verksamhet* 

Ange sophämtningsadresser på följande sidor 

  

Beställning av hämtning och behandling av restavfall  

Gällande flerbostadshus i Stockholms stad. 

mailto:kund@svoa.se
http://www.svoa.se/
http://www.svoa.se/
mailto:kund@svoa.se


 

 
 

 

Stockholm Vatten och Avfall 

106 36 Stockholm 

Besöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma  

08-522 120 00 

kund@svoa.se | www.svoa.se  

 

Stockholm Avfall AB 556969-3087  

Sophämtningsadress 1 

Sophämtningsadress Önskat startdatum för 

sophämtning 

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

Antal hushåll Övrigt (texta) Hanterar livsmedel 

Antal 
behållare 

Behållartyp Volym (liter) Hämtnings-
frekvens 

Dragavstånd 
(meter) från 
sopor till sopbil  

Eventuell information om speciellt 
hämtningsförhållande, till exempel hiss, 
transportband, trappor eller låg takhöjd.  

 Kärl Liter/behållare    

 Säck Liter/säck    

 Bottentömmande 
markbehållare 

Antal kubikmeter 
(m3): 

  Ange om behållare är med eller utan innersäck 

 Container Antal kubikmeter 
(m3): 

   

 Mobil sopsug Antal kubikmeter 
(m3): 

   

Eventuell kod till 
soprum 

Kontaktperson för eventuell överlämning av 
nycklar/passerkort 

Telefonnummer dagtid till kontaktperson* 

Beställningsdatum Behörig firmatecknare Namnförtydligande 

Beställningsdatum Fastighetsägare** Namnförtydligande** 

Härmed intygas att blanketten ”ansökan om lastplats”  

har skickats till Trafikkontoret följande datum: 

(Gäller endast bottentömmande behållare) 

Namnunderskrift 

**Som en serviceåtgärd tillåter Stockholm Vatten och Avfall att hyresgäster/verksamheter tecknar avfallsabonnemang, men vi vill också informera  
om att ni som fastighetsägare är avgiftsskyldig gentemot Stockholm Vatten och Avfall. Fastighetsägarens avgiftsskyldighet framgår av avfallstaxan.  
Vid uteblivna betalningar kan fakturan därför komma att ställas till er. 

  

mailto:kund@svoa.se
http://www.svoa.se/


 

 
 

 

Stockholm Vatten och Avfall 
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Besöksadress: Bryggerivägen 10, Bromma  
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Stockholm Avfall AB 556969-3087  

  Sophämtningsadress 2 

Sophämtningsadress Önskat startdatum för 

sophämtning 

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

Antal hushåll Övrigt (texta) Hanterar livsmedel 

Antal 
behållare 

Behållartyp Volym (liter) Hämtnings-
frekvens 

Dragavstånd 
(meter) från 
sopor till sopbil  

Eventuell information om speciellt 
hämtningsförhållande, till exempel hiss, 
transportband, trappor eller låg takhöjd.  

 Kärl Liter/behållare    

 Säck Liter/säck    

 Bottentömmande 
markbehållare 

Antal kubikmeter 
(m3): 

  Ange om behållare är med eller utan innersäck 

 Container Antal kubikmeter 
(m3): 

   

 Sopsug Antal kubikmeter 
(m3): 

   

Eventuell kod till 
soprum 

Kontaktperson för eventuell överlämning av 
nycklar/passerkort 

Telefonnummer dagtid till kontaktperson* 

Beställningsdatum Behörig firmatecknare Namnförtydligande 

Beställningsdatum Fastighetsägare** Namnförtydligande** 

Härmed intygas att blanketten ”ansökan om lastplats”  

har skickats till Trafikkontoret följande datum: 

(Gäller endast bottentömmande behållare) 

Namnunderskrift 
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                   Sophämtningsadress 3 

Sophämtningsadress Önskat startdatum för 

sophämtning 

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

Antal hushåll Övrigt (texta) Hanterar livsmedel 

Antal 
behållare 

Behållartyp Volym (liter) Hämtnings-
frekvens 

Dragavstånd 
(meter) från 
sopor till sopbil  

Eventuell information om speciellt 
hämtningsförhållande, till exempel hiss, 
transportband, trappor eller låg takhöjd. 

 Kärl Liter/behållare    

 Säck Liter/säck    

 Bottentömmande 
markbehållare 

Antal kubikmeter 
(m3): 

  Ange om behållare är med eller utan innersäck 

 Container Antal kubikmeter 
(m3): 

   

 Mobil sopsug Antal kubikmeter 
(m3): 

   

Eventuell kod till 
soprum 

Kontaktperson för eventuell överlämning av 
nycklar/passerkort 

Telefonnummer dagtid till kontaktperson* 

Beställningsdatum Behörig firmatecknare Namnförtydligande 

Beställningsdatum Fastighetsägare** Namnförtydligande** 

Härmed intygas att blanketten ”ansökan om lastplats”  

har skickats till Trafikkontoret följande datum: 

(Gäller endast bottentömmande behållare) 

Namnunderskrift 
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