Bygg- och miljökontoret

Anmälan om kompostering av matavfall
Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45§ och lokal renhållningsordning.
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att säkerställa efterlevnad av lagstifningen. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för systemleverantör för att de ska
kunna utföra drift och support. Behandlingen görs i enlighet med miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till
kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Bygg- och miljönämnden Upplands Väsby kommun. Om du/ni anser att vi hanterar dina personuppgifter
felaktigt så kan ni i första vända er till vårt Dataskyddsombud via Väsby direkt 08-590 970 00. vasbydirekt@upplandsvasby.se,
med du har även möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält
Avgift
När du lämnar in anmälan till oss förbinder du dig till att betala en fast avgift i enlighet med den taxa som kommunfullmäktige har
beslutat om.
Mer information på vår hemsida: https://www.upplandsvasby.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/kallsortering-ochatervinning/hemkompostering-av-matavfall.html?searchKeyword=kompostering

Avgift
När du lämnar in en ansökan eller anmälan till oss förbinder du dig att betala avgiften som kommer att räknas ut i enlighet med den
taxa som kommunfullmäktige har beslutat om *
Jag förstår

Kompostanmälan
Fastighetsbeteckning *
Typ av boende *
Åretrunt

Fastighetsägare *
Typ av bostad *
En- och tvåfamiljshus

Fritid

Flerfamiljshus

Antal personer anläggningen ska betjäna *

Typ av kompostbehållare (fabrikat/modell) *

Volym, liter *

Antal behållare *

Är behållaren isolerad *
Ja

Är behållaren skadedjurssäker *
Ja

Nej

Nej

Dina uppgifter
Förnamn *

Efternamn *

Adress *

Personnummer *

Postnummer *

Telefon *

Ort *

E-post *

Bilagor *
Ritning eller skiss av kompostens placering på fastigheten

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Anton Tamms väg 1

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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