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Inkom den…………………..  Sign………………. 

  
 

 
SERVICENÄMNDEN INTYG OM KOMPOSTERING 
Box 26 av matavfall för reducering av 

renhållningsavgiften 
663 21 SKOGHALL  

 
 

För att få reducering av renhållningsavgiften (15% rabatt på grundabonnemanget för 
sophämtning) måste du kompostera allt matavfall från hushållet året om. Med matavfall 
avses både animaliskt och vegetabiliskt matav- fall, såväl råa som tillagade matrester. Du 
måste också ha anmält komposteringen till kommunens miljö- och byggnadsnämnd på en 
annan, särskild blankett. Du som har installerat en avfallskvarn efter tillstånd från 
serviceförvaltningens gatuenhet kan också erhålla samma reducering av 
renhållningsavgiften, om allt matavfall körs genom kvarnen. Rabatt medges från och med 
det datum du angivit, dock tidigast från och med det datum som både intyget inkommit till 
servicenämnden och anmälan om kompostering inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden. 

 
Sökande 
Namn Telefon bostad Telefon arbete/mobil 

Utdelningsadress (gata, box etc) Kundnummer – se renhållningsfaktura från 
kommunen 

Postnummer och ort Ev. diarienr på beslut från miljö- och 
byggnadsnämnden ang. kompostering 

 
Fastighet som intyget avser 
Fastighetsbeteckning Typ av fastighet 

Permanentbostad Fritidshus 
Fastighetsadress (om annan än ovan) Antal personer som komposten betjänar 

 

 
Ort och datum Sökandens underskrift 

 Namnförtydligande 

 
 
 
 

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. 
 

Jag ansöker om reducering av renhållningsavgiften och försäkrar att jag kommer att köra allt 

animaliskt och vegetabiliskt matavfall från hushållet genom avfallskvarnen året runt fr. o. m. - - 

Om förhållandena ändras kommer jag att meddela servicenämnden utan dröjsmål. 
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Personuppgiftshantering enligt GDPR  
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och telefonnummer. Syftet 
med en sådan behandling är att kunna handlägga din ansökan och vid behov kunna kontakta dig.  
Vi har fått uppgifterna från dig som ansöker och kommer inte att hämta in uppgifter från andra källor. Vi 
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är 40 § lokala föreskrifter om avfallshantering i Hammarö 
kommun. Dina uppgifter kommer att sparas i två år.   

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan aktör, varken internt eller med tredje 
part. Vi kommer således 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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