
Ver. 2017-1 

Ansökan skickas till: Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), Box 868, 391 28 Kalmar. 
Vid frågor, kontakta KSRR:s kundservice 020-40 43 00, e-post: info@ksrr.se. 

Ansökan – överföring av abonnemang och faktura 

Ansökan avser överföring:  Fastighetsägare till hyresgäst/bostadsrättsinnehavare 

 Byte av hyresgäst/bostadsrättsinnehavare 

 Hyresgäst/bostadsrättsinnehavare till fastighetsägare  

Ansökan avser följande fastighet: 

Fastighetsbeteckning (se faktura för rätt beteckning): 

Adress: 

Postadress: 

Datum för överföring*: 

Uppgifter om fastighetsägare: 

Fastighetsägare: 

Personnr/org.nr. 

Fakturaadress: 

Postadress: 

Tel dagtid: Mobiltelefon**: 

E-post**:

Uppgifter om nuvarande hyresgäst/bostadsrättsinnehavare: 

Namn: 

Personnr/org.nr 

Fakturaadress: 

Postadress: 

Tel dagtid: Mobiltelefon**: 

E-post**:

Uppgifter om ny hyresgäst/bostadsrättsinnehavare: 

Namn: 

Personnr/org.nr 

Fakturaadress: 

Postadress: 

Tel dagtid: Mobiltelefon**: 

E-post**:

*KSRR har rätten att efter prövning ändra datum för överföring av abonnemang och faktura.             ** ej obligatoriska uppgifter. 
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Ansökan skickas till: Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), Box 868, 391 28 Kalmar. 
Vid frågor, kontakta KSRR:s kundservice 020-40 43 00, e-post: info@ksrr.se. 

Val av kärlstorlek 

Tömning var 14:e dag 

Önskad kärlstorlek:  140 lit   190 lit  240 lit   370 lit   660 lit 

Tömning var 4:e vecka 

Önskad kärlstorlek:      140 lit   190 lit  240 lit   370 lit   660 lit 

För priser kontakta vår kundservice eller gå in på www.ksrr.se 

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN RETURNERAS 

_____________________________________ ________________________________________ 

Namnunderskrift (fastighetsägare) Namnunderskrift (hyresgäst/bostadsrättsinnehavare) 

______________________________________ _________________________________________ 
Namnförtydligande (fastighetsägare) Namnförtydligande (hyresgäst/bostadsrättsinnehavare) 

Datum ________________________________ Datum _________________________________ 
Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna och samtycker till att mina uppgifter behandlas enligt 
personuppgiftslagen PUL (SFS 1998:204) 



Denna del behålls av den sökande. 

Vid frågor, kontakta KSRR:s kundservice 020-40 43 00, e-post: info@ksrr.se 

Förutsättningar för överföring av abonnemang och faktura 

Föreskrifter om avfallshantering för Kalmarsundsregionens Renhållare reglerar insamlingen av hushållsavfall i 

KSRR:s verksamhetsområde, Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommuner. Föreskrifterna 

finns på ksrr.se  

• Med fastighetsägare avses den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som

fastighetsägare.

• Med hyresgäst avses en person, företag eller verksamhet som hyr en bostad eller lokal och har rätt att nyttja en

fastighet/lokal. Med bostadsrättsinnehavare avses en person som har rätt att nyttja en lägenhet när denne är

medlem i bostadsrättsföreningen.

• Fastighetsägaren, eller den som istället för fastighetsägaren är skattskyldig för fastigheten, ska erlägga avgifter

enligt fastställd renhållningstaxa. Fakturamottagande kan efter skriftlig överenskommelse med KSRR

överföras på hyresgästen alt. bostadsrättsinnehavaren.

• Avgiftsskyldigheten kvarstår hos fastighetsägaren.

• Fastställda avgifter betalas senast vid den tidpunkt som anges i fakturan.

• Hyresgästen alt. bostadsrättsinnehavaren och fastighetsägaren är skyldiga att hålla sig väl underrättade om

gällande föreskrifter.

• Om hyresgästen/bostadsrättsinnehavaren flyttar eller inte följer de föreskrifter som gäller återgår

abonnemanget till fastighetsägaren.

• Ändrade förhållanden ska omgående anmälas till KSRR.
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