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Sid   
 

 
 

Anmälan om renhållningsabonnemang – 
Privatpersoner 

 
 

Villor och radhus får göra en ändring per år utan avgift, därefter debiteras 100 kronor per ändring.  
 

Välj mellan helårshämtning (sida 2) och sommarhämtning (sida 4).  
 

 
 
 
 
Blanketten avser 
 

 ☐  Nytt abonnemang 
 
 ☐  Ändring av befintligt abonnemang  
 

 
Kundnummer 
 
 

 
 
Kunduppgifter 
 
Fastighetsinnehavare (1) 
 
 

Personnummer/organisationsnummer (1) 
 
 

Fastighetsinnehavare (2) 
 
 

Personnummer/organisationsnummer (2) 
 
 

Hämtningsadress 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 
 

Postnummer 
 
 

E-post 
 
 

Ort 
 
 

Telefon 
 
 

Fakturaadress (om annan än hämtningsadress) 
 
 

Postnummer och ort (om annan än hämtningsadress) 
 
 

 

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

mailto:kommun@kungalv.se
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Abonnemang helårshämtning 

Fast avgift 1 260 kronor Viktavgift 2,10 kronor per kilo restavfall eller osorterat avfall 
 

Sorterat avfall - 190 eller 370 liters kärl för restavfall och 140 liter för matavfall. 
 
Dragväg på 3 meter ingår. Önskas kärlen placeras längre bort tillkommer extra avgift, vänligen kontakta kommunens 
kundcenter. 
Välj önskat hämtningsintervall (antal tömningar per år för restavfall + antal tömningar per år för matavfall) och 
kärlstorlek 

Kärlstorlek 
restavfall 

Varje vecka*, 52 + 
52 tillfällen per år 

Varannan vecka 
för restavfall och 
varje vecka* för 
matavfall 
sommartid**, 26 + 
35 tillfällen per år 

Varannan vecka, 
26 + 26 tillfällen 
per år 

Var fjärde vecka för 
restavfall och varje 
vecka* för matavfall 
sommartid**, 13 + 35 
tillfällen per år 

Var fjärde vecka 
för restavfall och 
varannan vecka 
för matavfall, 13 + 
26 tillfällen per år 

190 liter ☐ 2 060 kronor ☐ 1 770 kronor ☐ 850 kronor ☐ 1 500 kronor ☐ 680 kronor 

370 liter ☐ 3 460 kronor ☐ 2 210 kronor ☐ 1 350 kronor Erbjuds inte Erbjuds inte 

Hemkompostering - 190 eller 370 liter kärl för restavfall (tillåts under förutsättning att restavfallet inte 
innehåller något matavfall).  
 
Dragväg på 3 meter ingår. Önskas kärlen placeras längre bort tillkommer extra avgift, vänligen kontakta kommunens 
kundcenter.  
Separat anmälan till miljöenheten krävs vid hemkompostering enligt kommunens avfallsföreskrifter. 
Välj önskat hämtningsintervall (antal tömningar per år för restavfall) och kärlstorlek 

Kärlstorlek 
restavfall 

Varje vecka* för 
restavfall, 52 
tömningar per år 

Varannan vecka för 
restavfall, 26 
tömningar per år 

Var fjärde vecka för 
restavfall, 13 
tömningar per år. 

Var sjätte vecka för 
restavfall, 8 tömningar per år 

190 liter ☐ 2060 kronor ☐ 850 kronor ☐ 680 kronor ☐ 370 kronor 

370 liter ☐ 3 460 kronor ☐ 1 350 kronor Erbjuds inte Erbjuds inte 
 

Osorterat avfall - 190 eller 370 liter kärl för rest- och matavfall blandat.  
 
Dragväg på 3 meter ingår. Önskas kärlen placeras längre bort tillkommer extra avgift, vänligen kontakta kommunens 
kundcenter. 
Välj önskat hämtningsintervall (antal tömningar per år för osorterat avfall) och kärlstorlek 

Kärlstorlek osorterat avfall 
Varje vecka* för blandat avfall, 52 
tillfällen per år 

Varannan vecka för blandat avfall, 26 tillfällen per år 

190 liter ☐ 2 750 kronor ☐ 1 850 kronor 

370 liter ☐ 5 330 kronor ☐ 3 490 kronor 

*Tömning varje vecka tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter, enligt avtalsföreskrifterna 
 

** Sommartid är mellan vecka 20 i maj till vecka 37 i september. 
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Önskat startdatum för abonnemanget 
 
 

 
 
 
 

Namnteckning 
Ort och datum 
 
 
Namnteckning 1 
 
 

Namnförtydligande 1 
 
 

Ort och datum 
 
 
Namnteckning 2 
 
 

Namnförtydligande 2 
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Abonnemang sommarhämtning 
 

Från vecka 20 i maj till vecka 37 i september 
 

Fast avgift 1 100 kronor Viktavgift 2,10 kronor per kilo restavfall eller osorterat avfall. 
 

Sorterat avfall - 190 eller 370 liter kärl för restavfall och 140 liter för matavfall  
 
Dragväg på 3 meter ingår. Önskas kärlen placeras längre bort tillkommer extra avgift, vänligen kontakta kommunens 
kundcenter. 
Välj önskat hämtningsintervall (antal tömningar per år för restavfall + antal tömningar per år för matavfall) och 
kärlstorlek. 

Kärlstorlek restavfall Varje vecka*, 18 + 18 
tillfällen per år 

Varannan vecka för 
restavfall, varje vecka* för 
matavfall, 9 + 18 tillfällen 
per år 

Varannan vecka, 9 + 9 tillfällen 
per år 

190 liter ☐  1 190 kronor ☐ 860 kronor ☐ 570 kronor 

370 liter ☐ 1 500 kronor ☐ 1 120 kronor ☐ 740 kronor 
 
Hemkompostering - 190 eller 370 liter kärl för restavfall (tillåts under förutsättning att restavfallet inte 
innehåller något matavfall) 
 
Dragväg på 3 meter ingår. Önskas kärlen placeras längre bort tillkommer extra avgift, vänligen kontakta kommunens 
kundcenter.  
Separat anmälan till miljöenheten krävs vid hemkompostering enligt kommunens avfallsföreskrifter 
Välj önskat hämtningsintervall (antal tömningar per år för restavfall) och kärlstorlek 

Kärlstorlek restavfall Varje vecka* för restavfall 
sommartid*, 18 tillfällen per år 

Varannan vecka för restavfall, 9 tillfällen per 
år 

190 liter ☐  1 190 kronor ☐ 570 kronor 

370 liter ☐ 1 500 kronor ☐ 740 kronor 
 
Osorterat avfall - 190 eller 370 liter kärl för rest-och matavfall blandat. 
 
Dragväg på 3 meter ingår. Önskas kärlen placeras längre bort tillkommer extra avgift, vänligen kontakta kommunens 
kundcenter. 
Välj önskat hämtningsintervall (antal tömningar per år för osorterat avfall) och kärlstorlek 

Kärlstorlek osorterat avfall Varje vecka* för osorterat 
avfall, 18 tillfällen per år 

Varannan vecka för osorterat avfall, 9 tillfällen 
per år 

190 liter ☐ 1 950 kronor ☐  1 120 kronor 

370 liter ☐ 2 260 kronor ☐ 1 570 kronor 
 
*Tömning varje vecka tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter, enligt avtalsföreskrifterna 
 
** Sommartid är mellan vecka 20 i maj till vecka 37 i september 
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Önskat startdatum för abonnemanget 
 
 

 
 
 
 

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 (IMY). Du 

finner mer information på IMY:s hemsida Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY 

 

mailto:kommun@kungalv.se
mailto:dataskyddsombud@kungalv.se
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
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