
ANSÖKAN 
STÖRRE MATAVFALLSKÄRL 

Under vintern, vecka 44-11, sker tömning av matavfallskärl i villor var fjärde vecka. Den som regelbundet får 
utrymmesbrist, trots att endast matavfall läggs i matavfallskärlet, kan kostnadsfritt få ett större matavfallskärl. 
Fastighetsägaren ansvarar för kärlet och att avfallet hanteras korrekt, samt att det inte sitter fast vid tömning. 
Stickprov kan komma att göras av chauffören. 

Varje ansökan kommer att prövas av Pireva utifrån nedan angivna skäl. Beviljad nyansökan gäller för 
innevarande kalenderår. Ansökan förnyas årligen. Om ingen förnyad ansökan, eller begäran om att återgå till det 
mindre kärlet inkommit, byts kärlet ut mot en avgift. 

GRUNDUPPGIFTER 
KUNDNUMMER (se faktura): ANLÄGGNINGSNUMMER (se faktura): 

NAMN (fastighetsägare): 

ADRESS (den adress ansökan gäller): 

UTDELNINGSADRESS (om annan än ovan): 

POSTNUMMER: ORT: 

TELEFON bostad: TELEFON dagtid: 

EVENTUELL VÄGBESKRIVNING: 

ANSÖKAN AVSER: 

BYTE AV LITET KÄRL (140 L) FÖR MATAVFALL TILL STÖRRE (240 L)

FÖRNYELSE AV ANSÖKAN ATT HA STÖRRE KÄRL FÖR MATAVFALL 

ANGE SKÄL FÖR ANSÖKAN: 

HUSHÅLLET BESTÅR AV FLER ÄN FYRA PERSONER HUSHÅLLET HAR FLERA SMÅBARN (vi lägger alla blöjor i brännbart)

ANNAT: 

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

ORT: DATUM: 

UNDERSKRIFT SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE: NAMNFÖRTYDLIGAN SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE 

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 
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