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Blankett för inlämning av obligatoriska uppgifter om insamling av 
förpackningsavfall i flerfamiljshus 
 Skicka ifylld blankett per brev eller per e-post senast den 28 februari 2023 till: 

Postadress: E-post

Tekniska Verken i Kiruna AB 
Att: Alexander Brobäck Nyrén 
Värmeverksvägen 12 
981 85 Kiruna 

Alexander.Broback-Nyren@tvab.kiruna.se 
Ange ”Dnr 2023-00027, uppgifter om 

FNI” i ämnesraden på e-
postmeddelandet. 

Fråga 1: Har ni i dagsläget en befintlig insamling för förpackningsavfall i anslutning till någon av era 
fastigheter? Om ja fyll i fråga 1, om nej hoppa till fråga 3.  

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

Antal 
lägenheter 

Förpackningsmaterial (fyll 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) 

Har ni fler fastigheter kan ni bifoga en egen lista eller så finns en blankett med extra rader på vår hemsida 
tekniskaverkenikiruna.se/forpackningar 

mailto:Alexander.Broback-Nyren@tvab.kiruna.se


 
 
 

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

Fråga 2: Vilken entreprenör använder ni er av i dagsläget? 

 

 

Fråga 3: Har ni företag som hyresgäster i era fastigheter? Om ja, i vilka fastigheter, vilken typ av verksamhet 
och vilka är verksamhetens kontaktuppgifter? Lämnar företaget sitt avfall på samma ställe som hushållen? 
Om nej hoppa till fråga 4. 

 

 

Fråga 4: Vem kan vi ställa eventuella kompletteringsfrågor till? 

Företagsnamn/förening  

Adress  

Kontaktperson  

Telefonnummer  

E-postadress  
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