INTYG
om kompostering av matavfall
för reducering av renhållningsavgiften
SERVICENÄMNDEN

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 matavfall, såväl
råa som tillagade matrester. Du måste också ha anmält komposteringen till kommunens miljö- och byggnadsnämnd på
en särskild blankett.
Du som har installerat en avfallskvarn efter tillstånd från serviceförvaltningens reningsverksenhet kan också erhålla
samma reducering av renhållningsavgiften, om allt matavfall körs genom kvarnen.

Sökande
Namn

Telefon bostad

Telefon arbete/mobil

Utdelningsadress (gata, box etc)

Kundnr hos Ragn-Sells (kommunens entreprenör) – se renhållningsfaktura

Postnummer och ort

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

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

Fastighetsadress (om annan än ovan)

Antal personer som ska betjänas

Permanentbostad

Fritidshus

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 200…-……-……
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 200…-……-……
Om förhållandena ändras kommer jag att meddela servicenämnden utan dröjsmål.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Ort och datum

Sökandens underskrift

……………………………………………………..
Namnförtydligande

Intyget skickas till:

Hammarö kommun, Serviceförvaltningen, Box 26, 663 21 SKOGHALL

Rabatt medges fr o m det datum du angivit, dock tidigast fr o m det datum som både intyget inkommit till
servicenämnden och anmälan om kompostering inkommit till miljö- och byggnadsnämnden.
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas för administration och andra åtgärder som behövs för
att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik.
Information om hur dina personuppgifter används lämnas av Hammarö kommun, som är personuppgiftsansvarig, tel. 054-51 50 00.
Vill du att dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § PUL) eller vill du erhålla besked om registrerade
personuppgifter (26 § PUL) kan du skriftligen begära detta. Skicka din begäran till Hammarö kommun, Serviceförvaltningen, Box 26,
663 21 SKOGHALL.
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19
bankgiro 177-5642, org nr 212000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se

