
Anmälan om extra kärl 
för en- och tvåbostadshus samt fritidshus 

5, 16 & 17 § Håbo Kommuns avfallsföreskrifter 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS
Centrumleden 1

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33

ORG.NR 
212000-0241

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST
kommun@habo.se

Ett ordinarie avfallsabonnemang är 2st 370 liters kärl där mat- rest och förpackningar sorteras. Aktuell avfallstaxa 
finns att läsa på www.habo.se/avfall 

Sökande 
Namn Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

Fastighet
Fastighetens adress Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning Typ av fastighet 
� Åretruntbostad*    � Fritidshus**

*Tömning sker under vecka 1 – 52 beroende på hämtningsintervall.
**Tömning sker under vecka 16 – 41 beroende på hämtningsintervall.

Extra kärl 

 Övrig information/notering/begäran 

Namnteckning 
Ort och datum 

Namn sökanden 

Anmälan om extra kärl skall ske senast 4 veckor innan ändringen ska träda i kraft. 
Blanketten skickas/lämnas till: 
Håbo kommun 
Avfallsavdelningen 
746 80 BÅLSTA 

Antal kärl 

Kärlstorlek 
� 140 liter matavfall, varannan vecka                 � 190 liter restavfall, varannan vecka  

� 4-fackskärl 1, varannan vecka            �  4-fackskärl 2, en gång per månad   

�  370 liter för mat- respektive restavfall, varannan vecka  

http://www.habo.se/
http://www.habo.se/avfall
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Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR 

 
Den personuppgiftsansvariges identitet 
Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen 
Adress:                           Centrumleden 1,746 80 Bålsta 
Telefon:                          0171-525 00 
E-post:                            kontaktcenter@habo.se 
 
Ändamålen med behandlingen 
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att vi har rätt uppgifter om rätt 
fastighetsägare. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, 
uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning.  
 
Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo 
kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du 
kommer i kontakt med dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter 
 

http://www.habo.se/
mailto:kontaktcenter@habo.se
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