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Inkom den………………….. Sign……………….

5. SERVICEFÖRVALTNINGEN

RENHÅLLNINGSABONNEMANG

Box 26
663 21 SKOGHALL

ANMÄLAN

Betalningsansvar för renhållningsabonnemang ligger på fastighetsägaren, om inte annat avtalats, med
till exempel hyresgäst. I grundabonnemang ingår plastkärl för hushållsavfall samt att grovavfall, el-avfall
och övrigt farligt avfall från hushåll får lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen.
Normalt tömningsintervall för småhus/fritidshus är varannan vecka. Även andra
tömningsintervall är möjliga. Se bifogad renhållningstaxa för Hammarö kommun för priser och
ytterligare information.
Plastkärl ska vid tömning vara placerat i fastighetsgräns, 0-1,5 meter från vägkant. Om det
finns särskilda skäl får kärlet efter beslut av serviceförvaltningen placeras på annan plats.
Detta kommer att medföra en extra avgift för dragavstånd.
Markera ditt val nedan och fyll i resten av uppgifterna.

Kärlstorlek
140 liter

190 liter

240 liter

370 liter

660 liter
(Gäller ej
småhus)

Abonnemanget avser
Permanentbostad

Fritidsbostad

Fastighetsbeteckning:
Fastighetsadress

Postadress

Villkor
Undertecknande nya abonnenter godkänner villkoren angivna i lokala föreskrifter om avfallshantering
för Hammarö kommun och renhållningstaxan. Föreskrifterna finns på kommunens hemsida. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen får lagras och bearbetas i
register av förvaltningsnämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser
Fastighetsägare, namnteckning 1

Fastighetsägare, namnteckning 2 (vid gemensamt
ägande)

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Gatuadress (om annan än ovan)

Postadress (om annan än ovan)

E-post

Ort och datum

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se
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Personuppgiftshantering enligt GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och e-postadress. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna administrera kommunens renhållningsarbete och vid behov
kunna komma i kontakt med dig.
Vi har fått uppgifterna från dig som ansöker och kommer inte att hämta in uppgifter från andra källor.
Behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna ingå detta avtal om
renhållningsabonnemang. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fastställda i Hammarö
kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering och renhållningstaxa. Dina uppgifter kommer att sparas så
länge du är kund hos oss.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas internt med ekonomiavdelningen, som sköter fakturering av
de renhållningstjänster vi tillhandahåller. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter
till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Servicenämnden i Hammarö kommun, Box 12, 663 21 Skoghall. 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 telefon 054-51 50 00 eller e-post
service@hammaro.se. Du når vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på telefon 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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