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Vadstena kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
592 80 Vadstena

ANMÄLAN OM KOMPOSTERING AV MATAVFALL ELLER LIKNANDE
AVFALL
Anmälan
Förnamn

Efternamn

Org.-/personnummer

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-postadress
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetens används som
Permanentbostad
Sopkärls storlek (anges i liter)

Fritidsbostad

Flerfamiljshus
Antal personer anläggningen avses betjäna

Avstånd till närmaste granne: ________m

Avstånd till närmaste vattentäkt: _________m

Ansvarig person, om annan än sökande
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

Kompostering av avfall
Ange vad som ska komposteras: _______________________________________________________

Komposten är fabrikstillverkad, ange tillverkare och typ (bifoga produktblad): _______________
_________________________________________________________________________________
Komposten är egentillverkad (bifoga utförlig beskrivning)
Kompostens volym ______m3

Är behållaren isolerad?
Ja
Nej

Är behållaren skadedjurssäker?
Ja
Nej

Vilket strömaterial ska användas i komposten? ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hur ska den färdiga komposten användas? ________________________________________________
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Annat omhändertagande av avfall
Beskriv hur du planerar att ta hand om avfallet:

Övrigt
Övriga upplysningar som är av vikt för handläggningen

Information
Komposteringsanläggningen ska vara så anordnad och isolerad att den fungerar året runt. Konstruktionen ska vara sådan att skadedjur och fåglar
utestängs, vilket betyder att hål och springor inte får vara större än 5 - 7 mm. Anläggningen ska placeras, skötas och underhållas så att olägenhet
för människors hälsa och miljö inte uppstår.

Underskrift
Ort och datum:______________________________________________________
Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

_________________________________

___________________________________

För handläggning av detta ärende tas en avgift ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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Personuppgifter som behandlas







Namn
Adress
Fastighetsbeteckning
E-postadress
Personnummer
Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett, i kommunens
ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja
sitt uppdrag som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av
ditt ärende.
Vid behandlingen av personuppgifterna tillämpas gällande integritetslagstiftning.

Laglig grund för behandlingen


En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid


För evigt

Övriga upplysningar
Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att göra så
enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.
Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:







Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
Begära överföring av uppgifter
Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
Göra invändningar
Begära radering av dina uppgifter

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i e-tjänsten kan lämnas till Vadstena kommuns Dataskyddsombud. Du
når Dataskyddsombudet via dataskydd@sydarkivera.se. Besök Datainspektionens hemsida för mer information om
hur du lämnar klagomål.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@vadstena.se
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