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 AVTAL OCH ABONNEMANGSANMÄLAN FÖR RENHÅLLNING 

Detta avtal bör vara LSR tillhanda senast 8 kalenderdagar före startdatum. 
 
 

FASTIGHET SOM AVSES     
Välj ett alternativ 

 
  Villa 

 

  Sommarhus  

(maj-sep) 

 

  Flerfamiljshus 
 

Antal lgh/lokaler:      

  Verksamhet 

 

Adress 
 
 

Postnr Ort 

Fastighetsbeteckning (gäller ej lägenhet) 
 
 

Faktureringsadress (Är du utflyttad, vänligen ange ny adress) 
 
 

Postnr Ort 

   

VAL AV ABONNEMANG  

Se baksida eller broschyr för förtydligande 
 
*Nya fastighetsägare får automatiskt          
abonnemang Miljö 

  MILJÖ * 

 
Ett kärl för 
matavfall och ett för 
restavfall 

  KOMPOST 

 
Egen kompostering 
av matavfall och ett 
kärl för restavfall.  
OBS! Anmälan krävs 
 

  MIX 

 
Mat- och restavfall 
lämnas blandat i 
samma kärl  

ÖVERLÅTELSEDATUM    

Datum när ny ägare tillträder fastigheten och står som lagfaren ägare ÅÅÅÅMMDD 
 
 

UPPGIFTER NY ÄGARE 

Namn Person- eller organisationsnr 
 
 

Telefon 
 

E-post 
 
 

Namn på föregående abonnent, om känt.  
 
 
Genom detta avtal och abonnemangsanmälan förbinder man sig samtidigt att följa den gällande kommunala Renhållningsordningen. 
Information om hur LSR behandlar dina personuppgifter finns på www.lsr.nu/gdpr/ 
 

Fastighetsägarens underskrift  
Fastighetsägaren är betalningsskyldig för sophämtning. 
 
 
Datum……………………………………………                   ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
   Egenhändig namnteckning (för företag avses behörig firmatecknare) 
 

Hyresgästens underskrift 
 
 
Datum……………………………………………                    ……………………………………………………………………………………………………………. 

   Egenhändig namnteckning (för företag avses behörig firmatecknare) 
 

http://www.lsr.nu/
http://www.lsr.nu/
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INFORMTION OM ABONNEMANGSALTERNATIVEN 

 
 

MILJÖ    

 

• Det här alternativet är standardalternativet i din kommun. Det är samtidigt bäst för miljön och därmed 
billigare för plånboken än Mix.  

  

• Du sorterar dina hushållssopor i två kärl. Ett för matavfall (brunt) och ett för övrigt restavfall (grått). 
 

• LSR förser dig med speciella matavfallspåsar, som måste användas, och en särskild hållare som hjälper 
till att hålla påsen torr. 

 

• Matavfallspåsen är tillverkade av ett material som i viss mån drar till sig fukt, den bör därför normalt 
bytas ungefär var tredje dag.  

 

• Vi delar ut en årsförbrukning påsar en gång om året, prel på hösten. Skulle dessa inte räcka kan du få 
extra påsar på återvinningscentralen eller kontakta LSR. 

 

• Det bruna matavfallskärlet hämtas var fjortonde dag och restavfallet en gång var fjärde vecka (annat 
intervall kan avtalas enligt Renhållningstaxa och Renhållningsordning). 

 
 

KOMPOST    

 

• Du komposterar allt matavfall själv i din egen kompostbehållare.  
 

• Denna abonnemangsform måste godkännas av miljöförvaltningen om du bor i Landskrona kommun 
eller Söderåsens miljöförbund om du bor i Svalövs kommun. Ansökningsblanketter finns på respektive 
kommuns hemsida.  

 

• En godkänd kompost ska vara isolerad och ska utestänga skadedjur. 
 

• Ditt restavfall töms en gång var fjärde vecka.  
 
 

MIX  

 

• Eftersom det innebär att du lägger mat- och restavfall i samma kärl har det här valet den högsta taxan.  
 

• Kärlet töms en gång var fjortonde dag. 
 
 

Mer information om de olika alternativen och kostnader finns antingen i särskild broschyr eller på vår hemsida, www.lsr.nu . Därtill gäller 
kommunal Renhållningsordning och Renhållningstaxan. För samtliga alternativ gäller som tidigare att förpackningar och tidningar 
källsorterats. 
 
LSR förbehåller sig rätten att agera om det kommer till vår kännedom att en avtalspart missköter sina åtagande. 
Om avfallet inte sorteras enligt renhållningsordningens föreskrifter för aktuellt abonnemang utgår en felsorteringsavgift på 500 kr inkl. 
moms per behållare och tömningstillfälle.  
 
Personuppgiftshantering 
LSR behöver hantera dina personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning, GDPR 
och LSR är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på www.lsr.nu/gdpr/ 

http://www.lsr.nu/

