September 2017

Anmälan om kompostering av
hushållsavfall på den egna fastigheten

enligt föreskrifter om avfallshantering för Hedemora kommun
Anmälan avser
Permanentbostad, kompostering av hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus
Fritidshus, kompostering av hushållsavfall från en- och tvåfamiljshus
Kompostering av hushållsavfall från flerfamiljshus, restaurang, lunchrum etc.
Kompostering av hushållsavfall skola/förskola

Sökande* Samtliga uppgifter ska fyllas i för snabb ärendehantering.
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Telefon arbete/mobil

E-postadress

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Antal personer som använder komposten

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan än ovan)

Telefon dagtid

Uppgifter om kompostbehållare För hemmagjord behållare ska alltid ritning bifogas anmälan.
Fabrikat/modell

Antal behållare

Är kompostbehållaren säker mot skadedjur?

Ja

Är kompostbehållaren isolerad?

Ja

Karta som visar kompostens läge på fastigheten ska bifogas?

Ja

Hemmagjord behållare ritning bifogad?

Ja

Tomt

Behållarens volym

Kompostbehållarens avstånd till grannes tomtgräns

m

2

m

Övriga upplysningar

Var god vänd!
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR –
General Data Protection Regulation) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-340 00.

Postadress
Box 201
776 28 Hedemora

Besöksadress
Tjädernhuset
Hökargatan 6

Telefon

Telefax

Hemsida: www.hedemora.se

0225-340 00

0225-341 64

E.post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

2 (2)

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Ja tack, jag vill ha återkoppling på anmälan via e-post.
Skicka återkoppling på anmälan med vanlig post.
Ansökan/anmälan skickas till Hedemora kommun,
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se
Adress:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Box 201, 776 28 Hedemora
Kompostering av förmultningsbart köksavfall
Enligt föreskrifter om avfallshantering för Hedemora kommun, får man kompostera komposterbart hushållsavfall
på den egna fastigheten under förutsättning att komposteringen sker i skadedjurssäker behållare och på sådant
sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljö inte uppstår.
Anmälan om kompostering ska vara skriftlig och handläggs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Exempel på komposterbart hushållsavfall
Till komposterbart hushållsavfall hör t.ex. matrester, frukt- och grönsaksrester, äggskal, kaffefilter med sump,
skaldjursskal och ofärgat hushållspapper.
Skadedjurssäker behållare
För att en behållare ska vara skadedjurssäker krävs att hål eller springor i behållaren inte är större än 5 millimeter.
Avgift för handläggning av anmälan
För handläggning av anmälan tar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift som är fastställd av
Kommunfullmäktige.

