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Grundavgift – baseras på vad som inryms i fastigheten                       

Renhållningsabonnemang företag 
och fastighetsbolag 
Priser/år exklusive moms 1/1 2022 

Grundavgift verksamhet:  
1 avgift oavsett antal verksamheter i fastigheten. 915:- 

      Antal företag/verksamheter i                             
           fastigheten 

Grundavgift lägenhet: 
1 avgift / lägenhet i fastigheten.  X lgh * 915:- 

      Antal bostadslägenheter i fastigheten 

 
 

Abonnemang – tömning av kärl var 14:e dag, 26 ggr/år 
   190 liter kärl       inkl 1st matavfallskärl 2042:- 

  370 liter kärl        inkl 1st matavfallskärl 3355:- 

  660 liter kärl        inkl 2st matavfallskärl 5410:- 

  140 liter matavfall (endast matavfallsabonnemang 
      eller tillkommande kärl) 

740:- 

 

Abonnemang – tömning av kärl var 4:e vecka, 13 ggr/år (matavfall töms var 14:e dag) 

  190 liter kärl       inkl 1st matavfallskärl 971:- 

  370 liter kärl        inkl 1st matavfallskärl 1730:- 

  660 liter kärl        inkl 2st matavfallskärl 3340:- 

 

Beställning av sopkärl                                                                 Antal 
  190   liter        

  370 liter        

  660 liter        

  140 liter, matavfall       

  Kärl finns kvar från förra ägaren                                                             
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Abonnent 
Namn Org.nr 

            
Faktureringsadress Telefon  

            
Postnummer och ort 

      
Kontaktperson och e-post 

      
Abonnemanget avser fastighet Anläggningsnummer (fylls i av renhållningsenheten) 

            

Underskrift, jag har tagit del av och avser att följa den bifogade renhållningsinformationen 
Datum Namnförtydligande 

            
Underskrift 
 
 

 

Blanketten sänds till 
Tranemo kommun 
Samhällssektionen 
514 80 Tranemo 
Eller per e-post till info.tekniska@tranemo.se 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I och med att du skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för 
Tranemo kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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Renhållningsinformation  
 
Gröna sopkärl  
Det finns olika kärlstorlekar att välja mellan: 190 liter, 370 liter och 660 liter. 190 liter är den storlek som 
är vanligast för privathushåll. De större kärlen användes framförallt vid flerfamiljsbostäder och 
företag.  
 
Bruna sopkärl matavfallsinsamling 
Matavfallsinsamling är obligatoriskt i kommunen. Insamlingen sker i ventilerade 140 liters sopkärl 
som töms var 14:e dag. Det bruna kärlet ingår i abonnemanget. 1 kärl/190 eller 370 och 2 kärl/660. Vid 
behov kan extrakärl beställas. 
Vid containerabonnemang ingår inte bruna kärl i abonnemanget, de beställs separat och kostar 740:-/år 
inkl tömning 
Påsar och påshållare ingår i abonnemanget. Beställ nya påsar via info.tekniska@tranemo.se 
 
 

Placering av kärl 
I tätort ska ditt kärl vara placerat intill gatan/trottoaren vid din fastighet. 
Vid annan placering måste denna godkännas av renhållningsenheten. Kärlet ska vara framställt senast 
klockan 06.00 på hämtningsdagen. Placera kärlen med draghandtaget ut mot gatan, då hämtning av 
både brunt och grönt kärl sker ställ det bruna kärlet till höger om det gröna från gatan sett. 
 
Hämtning av sopor 
Hämtningsschema bifogas med dessa blanketter. 
 
SMS-tjänst 
För att informera om planerade och akuta störningar inom vatten och avlopp, fjärrvärme och 
renhållning använder vi en sms-tjänst. Företag kan ansluta sig till tjänsten med en e-postadress och 
vaktmästare kan registrera sig på flera anläggningar. Läs er om tjänsten: 
https://www.tranemo.se/2020/03/sms/ 
 
 
 
 
Vid frågor, kontakta oss: via mail info.tekniska@tranemo.se 
eller ring 0325-57 60 00, RENHÅLLNINGSENHETEN  
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