Sida 1 av 3

Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

ANMÄLAN OM KOMPOSTERING AV HUSHÅLLSAVFALL SAMT
ANSÖKAN OM FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL
Enligt §§ 33 och 35 i Hammarö kommuns lokala föreskrifter
om avfallshantering

Rensa fält

Sökande
Namn

Personnummer/Org. nummer:

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Postadress

E-postadress

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via
e-post i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Antal boende på fastigheten:

Boendeform
Fritidsboende

Enfamiljshus

Skola/förskola

Annat:

Flerfamiljshus

Företag

Hämtningsintervall för säck- och kärlavfall
Jag vill ansöka om förlängt hämtningsintervall (månadshämtning)
Jag vill INTE ansöka om förlängt hämtningsintervall (hämtning var 14:e dag)
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Uppgifter om kompostanläggningen
Typ av kompostbehållare (bifoga produktblad eller skiss)

Volym

liter
Volym
Egen tillverkning (bifoga beskrivning med mått, material, konstruktion m.m.)
Isolerad behållare?
Ja

Nej

Skadedjurssäker behållare?
Ja

liter

Komposteringen ska påbörjas (datum)

Nej

Till anmälan ska bifogas
• Produktblad eller skiss på kompostbehållaren, samt situationsplan med behållarens placering på
tomten.

INTYG OM KOMPOSTERING OCH REDUCERAD RENHÅLLNINGSAVGIFT
För att få reducering av renhållningsavgiften (15 % rabatt på grundabonnemanget + rörlig avgift för
sophämtning), måste du kompostera allt matavfall från hushållet året om.
Med matavfall avses både animaliskt och vegetabiliskt matavfall, såväl råa som tillagade matrester. Du
måste också ha anmält komposteringen till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.
Rabatt medges från och med det datum du angivit, dock tidigast från och med det datum som tillåtelse
om kompostering meddelats av miljö- och byggnadsnämnden.
Jag ansöker om reducering av renhållningsavgiften och försäkrar att jag kommer att
kompostera allt animaliskt och vegetabiliskt matavfall från hushållet året runt fr. o. m.:
Om förhållandena ändras kommer jag att meddela servicenämnden utan dröjsmål.

Avgift
•

För handläggning av anmälan om kompostering av matavfall, tar vi inte ut någon avgift.

•

För handläggning av ansökan om förlängt hämtningsintervall, är avgiften 1 240 kronor.
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UNDERSKRIFT

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!
Skriv ut

Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar
information för vår räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det
ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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