ANMÄLAN OM
KOMPOSTERING AV
HUSHÅLLSAVFALL

Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Sökanden
Sökandens namn: *)

Personnr./ Org.nr:

Fastighetens adress:

Adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

E-post:

Personnr./Org.nr:

*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Uppgifter om kompostbehållaren
Fabrikstillverkad (ange fabrikat och modell):

Volym:

Egen tillverkad behållare (bifoga utförlig beskrivning):

Volym:

Är behållaren isolerad?

Ja

Hur används fastigheten idag?
Permanentbostad

Nej

Är behållaren tät och skadedjurssäker?

Fritidsbostad ____ veckor/år

Ja

Nej

Annat: __________

Antal boende på fastigheten? _______ personer
Hur långt avstånd är det från den tänkta placeringen av behållaren till närmaste grannes fastighetsgräns:
__________ m
Övriga upplysningar

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Sökandes underskrift – för företag medsänds bevis om firmatecknare
Ort och datum:
Ort och datum:
Namnteckning:

Namnteckning:
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Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

Komplett anmälan skickas till varmdo.kommun@varmdo.se eller
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Här kan du lämna uppgifter om din egentillverkade kompostbehållare. Bifoga gärna
bilder, skisser etc.
Beskriv och rita en skiss över din kompostbehållare samt ange:
– vilket material kompostbehållaren är byggd av och
– isoleringens tjocklek
För att komposten ska vara skadedjurssäker måste den ha någon form av skydd i botten. Skyddets
springor behöver vara mindre än 0,5 cm.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i
dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna
behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR).
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av
dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter
om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och
hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras kontakta vårt
dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen,
datainspektionen.se.
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