Dec 2018

Anmälan om kompostering av
hushållsavfall på den egna fastigheten
enligt föreskrifter om avfallshantering för Uppsala 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 bostad

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

Nej

Är kompostbehållaren isolerad?

Ja

Nej

Kompostbehållaren är placerad

Inomhus

Utomhus

Hemmagjord behållare ritning bifogad?

Ja

Tomtyta

Behållarens volym

Kompostbehållarens avstånd till grannes tomtgräns

m2

m

Övriga upplysningar

Dina personuppgifter behandlas och skyddas av Miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Ändamålet med
insamling och behandling är handläggning av anmälan om kompostering av hushållsavfall på den egna fastigheten och den rättsliga grunden för detta är
myndighetsutövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Vi delar dina uppgifter med andra myndigheter och underleverantörer som regleras via
biträdesavtal (PUB). Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på www.uppsala.se/gdpr.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
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E-post: miljoforvaltningen@uppsala.se
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Var god vänd!

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
Avgift
Avgift utgår enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.
Kompostering av förmultningsbart köksavfall
Enligt föreskrifter om avfallshantering för Uppsala 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 miljön inte uppstår.
Anmälan om kompostering ska vara skriftlig och handläggs av Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

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.

