
Renhållningsabonnemang 
enskild avloppsanordning

Anmälan skickas via post eller e-post till
Åtvidaberg Vatten och Renhållning 
Gamla torget 3B 
597 30 Åtvidaberg

va.renhallning@atvidaberg.se 

Denna blankett avser inte ansökan om tillstånd för inrättande av enskilt avlopp/ avloppsanordning. För 
detta krävs anmälan och tillstånd från miljökontoret i Åtvidabergs kommun. 

Kommunalt avfall såsom avloppsslam ska lämnas till Åtvidabergs Renhållning AB, eller de entreprenörer som 
bolaget anlitar för avfallshanteringen (10§). Enligt Åtvidabergs renhållningsordning (6§) ska fastighetsägaren 
teckna och ha abonnemang av aktuellt avfallsslag och betala bortskaffande av avfallsslag i enlighet med 
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken (renhållningstaxan). Observera 
att fastighetsägaren är skyldig att meddela ändringar som berör abonnemanget eller avfallshanteringen till 
Åtvidabergs Renhållning AB (6§).  

Fastighet som abonnemanget avser
Fastighetens beteckning Fastighetens adress 

Postnummer och ort Anläggningsnummer (se faktura) 

Fastighetsägare 
Förnamn Efternamn Person-/organisationsnummer

Förnamn Efternamn Person/organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

Faktureringsadress (om annan än utdelningsadress) Postnummer och ort 

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer E-postadress

Byggnadstyp 

 Enbostadshus  Tvåbostadshus  Flerbostadshus  Industri  Lantbruk

 Kontor-/affärshus  Fritidshus  Verkstad
Annan byggnad, ange vilken: 

Information om den enskilda avloppsanordningen 

 Befintlig avloppsanordning  Ny avloppsanordning

 Slambrunn  BDT  Reningsverk  Tank 
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Telefon Bankgiro Orgnr.

0120-830 00 219-8455 556740-1962 
Åtvidabergs Vatten AB
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 

Åtvidabergs Renhållning AB
Gamla torget 3B, 597 30 Åtvidaberg 0120-830 00 219-8521 556740-1970 

mailto:va.renhallning@atvidaberg.se


 Fosforfällning  Kemisk fällning

Ange storlek i kbm 

Antal hushåll som avloppsanordningen ska betjäna 

Avstånd från avloppsanordningen till närmaste uppställningsplats för slamsugningsbil 

Underskrift 

Härmed intygar jag att lämnade uppgifter är riktiga och sanningsenliga 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Datum Underskrift 

Namnförtydligande 

Bolagets noteringar 

Datum Huvudmannens underskrift 
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Renhållningsabonnemang 
enskild avloppsanordning

Vid frågor kontakta
Kundtjänst Vatten/Renhållning 
Telefon: 020-23 30 22 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-14.00
E-E-post: va.renhallning@soderkoping.se

Hantering av personuppgifter
Behandling av dina personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift. De 
kommunalägda bolagen Åtvidabergs Vatten AB och Åtvidabergs Renhållning AB är 
personuppgiftsansvariga för personuppgifterna. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på atvidaberg.se/personuppgifter
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