
ANMÄLAN 
OM EGET OMHÄNDERTAGANDE AV 
MATAVFALL (Gäller endast en- och tvåfamiljsfastigheter)

Den här blanketten ska du fylla i om du inte behöver det bruna kärlet för matavfall på grund av att du komposterar 
själv eller använder köksavfallskvarn. Kärlet kommer att hämtas tillbaka genom Piteå Renhållning & Vattens 
(Pireva) försorg och din renhållningsavgift reduceras därefter enligt gällande renhållningstaxa. 

Den som avsäger sig kärlet för matavfall skall ta omhand allt sitt matavfall på ett tillfredsställande sätt genom 
kompostering i skadedjurssäker behållare eller avfallskvarn. Sådant avfall får inte läggas i gröna kärlet för 
brännbart avfall. Piteå Renhållning & Vatten har enligt föreskrifterna för avfallshantering i Piteå kommun rätt att 
ställa ut kärl för matavfall om sådant avfall läggs i kärlet för brännbart avfall. Stickprov kan förekomma. 
Föreskrifterna för avfallshantering finns att läsa och ladda ned på www.pireva.se. 

Observera att en köksavfallskvarn kräver tillstånd från Piteå Renhållning & Vatten innan installation. Tillståndet är kostnadsfritt 
men krävs för att en bedömning av ledningsnätets lämplighet ska kunna göras. Ansökan om tillstånd att installera en 
köksavfallskvarn sker på blankett ” Ansökan om tillstånd för installation av köksavfallskvarn”. Blanketten finns att hämta på 
www.pireva.se eller beställa hos Pirevas kundtjänst.

GRUNDUPPGIFTER 
KUND NR: ANLÄGGNINGSNUMMER: 

NAMN: FASTIGHETSÄGARE (om annan än sökande): 

ADRESS (den adress ansökan gäller): 

POSTNUMMER: ORT: 

TELEFON bostad: TELEFON dagtid: 

EVENTUELL VÄGBESKRIVNING: 

EGET OMHÄNDERTAGANDE AV MATVFALL 
JAG OMHÄNDERTAR MITT MATAVFALL GENOM:

Kompostering på fastigheten i skadedjurssäker behållare 

Köksavfallskvarn med medgivande för installation från Piteå Renhållning & Vatten

Jag har tagit del av gällande föreskrifter och förbinder mig att följa dessa, samt att vid ändrade förhållande anmäla detta till Piteå 
Renhållning & Vatten. För att anmälan ska kunna behandlas ska samtliga uppgifter vara väl ifyllda! 
ORT: DATUM: 

UNDERSKRIFT SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE: 

OBS! Samtliga kärlbyten debiteras enligt fastställd taxa

Personuppgifter 
De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha 
information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information 
om dataskyddsförordningen hittar du på www.pireva.se/personuppgifter 

Gällande föreskrifter för avfallshanteringen i Piteå samt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av 
allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun) återfinns på www.pireva.se.  
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