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Anmälan om renhållningsabonnemang
- boende på ö utan fastlandsförbindelse
Gäller boende på Äspholmen, Lövön, Älgön, Brattön, Långö, Brunskär, Fjällsholmen, Gillholmen, Bastö, Inre Risholmen

En ändring per år får ske utan avgift, därefter debiteras 100 kronor i avgift per ändring.
Välj mellan sommarhämtning (sida 2) och helårshämtning (sida 3).

Blanketten avser
☐ Nytt abonnemang
☐ Ändring av befintligt abonnemang

Skicka blanketten till:
Kungälvs kommun/Renhållning
Stadshuset
442 81 Kungälv
Eller med e-post till: kommun@kungalv.se

Kundnummer

Önskat startdatum för abonnemanget

Kunduppgifter
Fastighetsinnehavare (1)

Personnummer (1)

Fastighetsinnehavare (2) (inte obligatoriskt)

Personnummer (2) (inte obligatoriskt)

Fastighetens adress (ön)

Fastighetsbeteckning (ön)

Postnummer

Telefon

Ort

E-post

Fakturaadress (om annan än fastighetens adress)

Postnummer och ort (om annan än fastighetens adress)

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Abonnemang sommarhämtning
Rest- och matavfall hämtas under perioden vecka 20 till vecka 37. Välj nedan var du vill lämna
ditt avfall. Avgifter nedan avser årlig hämtningsavgift. En fast avgift på 1 040 kr per år tillkommer.
Välj önskat abonnemang samt eventuellt val av plats på fastlandet

☐ Sommar: Avfallslämning på fastlandet (350 kr/år, fast avgift på 1 040 kr tillkommer)

Du transporterat ditt avfall till gemensam plats på fastlandet för insamling av restavfall och utsorterat
matavfall.
Val av plats (kryssa endast ett alternativ):
☐ Rökan (Instön)
☐ Danske Sten, mitt emot Midsommarliden 1 (Koön)
☐ Rörtången (mitt emot Rörtången 111 D)
☐ I närheten av Kärna återvinningscentral

☐ Jag hemkomposterar mitt matavfall och kommer inte lämna matavfall
För att kunna lämna avfall på de gemensamma insamlingsplatserna krävs nyckel. Din nyckel skickas
per post. Ange leveransadress nedan.
Namn

Adress

Postnummer

Ort

☐ Sommar: Avfallslämning på ön (670 kr/år, fast avgift på 1 040 kr tillkommer)

9 st abonnemangssäckar för avfall per år ingår i abonnemanget. Du lämnar säckarna på anvisad
uppsamlingsplats på ön.
Önskar du att sortera ut matavfall transporteras detta av dig till gemensam plats på fastlandet.
Val av plats för insamling av matavfall (kryssa endast ett alternativ):
☐ Rökan (Instön)
☐ Danske Sten, mitt emot Midsommarliden 1 (Koön)
☐ Rörtången (mitt emot Rörtången 111 D)
☐ I närheten av Kärna återvinningscentral
☐ Jag hemkomposterar mitt matavfall och kommer inte lämna matavfall
Nyckel för insamling av matavfall på fastlandet samt abonnemangssäckar skickas ut inför
abonnemangsstart och därefter en gång per år. Ange leveransadress nedan.
Namn

Adress

Postnummer

Ort

Glöm inte namnteckning på sida 3.
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Abonnemang helårshämtning
Rest- och matavfall hämtas under hela året. Välj nedan var du vill lämna ditt avfall. En fast avgift
på 1190 kr per år tillkommer.
Välj önskat abonnemang samt eventuellt val av plats på fastlandet.

☐ Helår: Avfallslämning på fastlandet (450 kr/år, fast avgift på 1 190 kr tillkommer)

Avfall transporteras av boende till gemensam plats på fastlandet för insamling av restavfall och
utsorterat matavfall)
Val av plats (kryssa endast ett alternativ):
☐ Rökan (Instön)
☐ Danske Sten, mitt emot Midsommarliden 1 (Koön)
☐ Rörtången (mitt emot Rörtången 111 D)
☐ I närheten av Kärna återvinningscentral

☐ Jag hemkomposterar mitt matavfall och kommer inte lämna matavfall
För att kunna lämna avfall på de gemensamma insamlingsplatserna krävs nyckel. Din nyckel
skickas per post. Ange leveransadress nedan.
Namn

Adress

Postnummer

Ort

☐ Helår: Avfallslämning på ön (880 kr/år, fast avgift på 1 190 kr tillkommer)

12 st abonnemangssäckar för avfall per år ingår i abonnemanget. Du lämnar säckarna på anvisad
uppsamlingsplats på ön.
Önskar du att sortera ut matavfall transporteras detta av dig till gemensam plats på fastlandet.
Val av plats för insamling av matavfall (kryssa endast ett alternativ):
☐ Rökan (Instön)
☐ Danske Sten, mitt emot Midsommarliden 1 (Koön)
☐ Rörtången (mitt emot Rörtången 111 D)
☐ I närheten av Kärna återvinningscentral
☐ Jag hemkomposterar mitt matavfall och kommer inte lämna matavfall
Nyckel för insamling av matavfall på fastlandet samt avfallssäckar skickas ut inför
abonnemangsstart och därefter en gång per år. Ange leveransadress nedan.
Namn

Adress

Postnummer

Ort

Namnteckning
Ort och datum

Namnteckning 1

Namnförtydligande 1

Ort och datum

Namnteckning 2

Namnförtydligande 2
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Information till den registrerade enligt GDPR
Alla uppgifter du lämnar till oss omfattas av Tryckfrihetsförordningens (1949:105)
regler om allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till andra i enlighet med
offentlighetsprincipen (var och ens rätt till insyn och kontroll av myndigheter, bland
annat rätten att ta del av allmänna handlingar), med undantag för de inskränkningar i
offentligheten som gäller för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets
och sekretesslagen (2009:400).
De uppgifter du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet
dataskyddsförordningen (GDPR). Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för
att tillhandahålla renhållningstjänster och fakturera. Dina uppgifter kommer att delas
inom kommunen med den personal som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete
samt med de personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifter för kommunens räkning.
Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part, men endast om så krävs
enligt lag. Den rättsliga grunden för behandlingen är miljöbalken (1998:808).
Dina uppgifter kommer att sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet.
Uppgifterna raderas sedan i enlighet med kommunens gallringsföreskrifter men kan
komma att bevaras för arkivändamål. Dina uppgifter kan komma att överföras till tredje
land, dock endast som ett led i teknisk support och enbart till parter som är bundna av
dataskyddsförordningen genom avtal.
Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen, kommun@kungalv.se, 0303-23 80 00.
Du har rätt till information och ett registerutdrag med information om vilka uppgifter vi
har om dig. Du kan även begära rättelse, begränsning och radering av dina uppgifter
samt göra invändningar och i vissa fall begära överflyttning av dina uppgifter
(dataportabilitet).
Du når våra dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungalv.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.
Integritetsskyddsmyndigheten officiella e-postadress är: imy@imy.se

