
Extra rader till blankett för inlämning av obligatoriska uppgifter om insamling av 
förpackningsavfall i flerfamiljshus 

TEKNISKA VERKEN      981 85 Kiruna    •    0980-707 23    •    info@tvab.kiruna.se    •    tekniskaverkenikiruna.se

Fastighetsägare: 

Adress och 
fastighetsbeteckning 
(exempelvis Storgatan 
1, Torget 1:1) 

Antal 
lägenheter 

Förpackningsmaterial (fylll i antalet kärl, kärlstorlek och 
tömningsfrekvens för de material ni har insamling av, exempelvis 

3st, 190 l, 12 ggr per år) 

Pappersförpackningar 

Plastförpackningar 

Metallförpackningar 

Färgat glas 

Ofärgat glas 

Returpapper (tidningar 
och kontorspapper) 

Pappersförpackningar 

Plastförpackningar 

Metallförpackningar 

Färgat glas 

Ofärgat glas 

Returpapper (tidningar 
och kontorspapper) 

Pappersförpackningar 

Plastförpackningar 

Metallförpackningar 

Färgat glas 

Ofärgat glas 

Returpapper (tidningar 
och kontorspapper) 

Diarienummer: 2023-00027
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