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Uppgifter om sökande – fastighet 1 – där kärlet ska placeras
Namn Adress

Postnummer och ort Fastighetsbeteckning

Telefonnummer E-postadress

Uppgifter om sökande – fastighet 2
Namn Adress

Postnummer och ort Fastighetsbeteckning

Telefonnummer E-postadress

Uppgifter om sökande – fastighet 3
Namn Adress

Postnummer och ort Fastighetsbeteckning

Telefonnummer E-postadress

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på wbab.se.

Fortsättning på nästa sida  

Ansökan om abonnemang dela kärl i Smedjebackens  
kommun

Uppgifter om sökande – fastighet 4
Namn Adress

Postnummer och ort Fastighetsbeteckning

Telefonnummer E-postadress

Ansökan gäller delat kärl      Restavfall            Matavfall                Antal fastigheter  

Uppgifter om sökande 5
Namn Adress

Postnummer och ort Fastighetsbeteckning

Telefonnummer E-postadress
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Information om abonnemang dela kärl
Permanentboende och fritidshus med helårshämtning
Upp till fyra (4) närliggande fastigheter kan dela abonnemang för både restavfall och matavfall. 

Fritidshusboende med säsongshämtning
Upp till sex (6) närliggande fastigheter kan dela på ett restavfallskärl och upp till fyra (4) fastigheter 
kan dela på ett matavfallskärl.

Så här fungerar faktureringen
Du och din granne/grannar betalar varsin grundavgift men delar på hämtningsavgiften. För aktuella 
priser, se wbab.se.

Meddela förändringar
Om ni delar kärl och vill ställa det vid en annan fastighet än vad som är angivet i er ansökan är  
det viktigt att ni meddelar oss innan kärlet flyttas för att avfallshämtningen ska fungera. 

Byte av fastighetsägare
Om någon av fastigheterna byter ägare upphör denna anmälan att gälla. Vill de kvarboende  
fastighetsägarna och den nya fastighetsägaren dela kärl eller behållare ska ni göra en ny anmälan.

Vill du veta mer?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0240-309 90 eller via 
e-post info@wbab.se.

Uppgifter om sökande 6
Namn Adress

Postnummer och ort Fastighetsbeteckning

Telefonnummer E-postadress

Gör så här:
1. Du och den eller de som ska dela kärl fyller gemensamt i en blankett. 
2. Ange vid vilken fastighet kärlet ska placeras. 
3. Fyll i uppgifterna för respektive fastighet. 
4. Kom ihåg att varje medsökande ska underteckna blanketten. 

Skicka blanketten till WBAB, Frejgatan 5, 777 30 Smedjebacken.

Underskrift sökande fastighet 6

Underskrift sökande fastighet 1

Ort och datum

Underskrift sökande fastighet 2

Underskrift sökande fastighet 3 Underskrift sökande fastighet 4

Underskrift sökande fastighet 5


