
 

Stenungsund kommun Besöksadress:  Saltängsvägen 2 Tel:  0303-73 00 00  
444 82 Stenungsund Webbplats: www.stenungsund.se E-post: renhallning@stenungsund.se   

Anmälan om hemkompostering  
av matavfall  

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress, postnummer och ort 

 
Fastighetsägare (fastighetsägaren är betalningsansvarig) 

Namn Personnummer  

Utdelningsadress, postnummer och ort 

Telefon  E-postadress 

Vill du ha information om din avfallshämtning per mejl eller sms, istället för brev? 
 
     Ja tack, per sms till mobilnummer _________________     Ja tack, till e-postadressen ________________________________ 
  

 
Kompostbehållarens utformning - Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker.   

 Hemmabyggd kompostbehållare - bifoga skiss och beskrivning av komposthållaren om den är hemmabyggd. 
 

 Köpt kompostbehållare - ange fabrikat och storlek under Övrig information. Bifoga också kvitto eller fotografi på behållaren. 
 

 Bokashi eller liknande metod - bifoga beskrivning över hur du på ett skadedjursäkert sätt tar hand om matavfallet till det är färdig jord. 
 

 
Typ av hämtning   

 Året runt-hämtning       Säsongshämtning (sommar)       

 
 

Hämtning av restavfall 
Storlek på kärlet för restavfall? 
 

 140 liter      190 liter      240 liter      
 

 
 Var fjortonde dag      

 Var fjärde vecka (kan bara väljas vid året runt-hämtning och 140- eller 190-liters kärl.) 
 

 
Övrig information 
 
 
 
 

 
Underskrift fastighetsägare 

Underskrift 
 
 

Information om personuppgiftshantering  

De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen görs för att vi ska kunna hantera din ansökan. Vi kommer 
hantera dina personuppgifter i enighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få 
uppgifter raderade samt att få rättelse om något är felaktigt. Läs mer på: www.stenungsund.se/personuppgifter  
 
Notera: Ansökan behöver förnyas var femte år. 
 
Skicka ansökan till: Stenungsunds kommun, Avfall, Saltängsvägen 2, 444 31 Stenungsund  
eller inskannad med underskrift till renhallning@stenungsund.se  
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