ANMÄLAN om kompostering
av hushållsavfall enligt 5 kap.
15 § Avfallsförordningen
(2020:614) samt 10 § Årjängs
Kommuns renhållningsordning

Bygg- och miljönämnden

Sökanden
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

E-postadress

Ort
Telefonnummer

Fastighetsbeteckning

Antal personer som komposten avses betjäna

Typ av fastighet (permanent-/fritidsboende)
Sökanden är:
Fastighetsägare

Nyttjanderättshavare (servitutsinnehavare eller arrendator)

Annat:__________________________________________________________
(

fullmakt från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare bifogas)

Komposten
Kärlets fabrikat

Storlek på kärlet (volym, antal liter)

Typ av kompost (varm, kall, oisolerad, isolerad):

Om komposten är egengjord/hemmabyggd, bifoga beskrivning/ritning samt beskriv
konstruktion m.m.:

Avfallsslag som ska kompostera
Matavfall
Annat organiskt hushållsavfall än matavfall, specificera:

Årjängs kommun
Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx

E-post
miljo@arjang.se

Organisationsnr
212000-1835

Fax
0573-127 40

Webbplats
www.arjang.se

Bankgiro
117-3244

Redogör för kompostens skötsel:

Redogör kompostjordens omhändertagande (vad kompostjorden ska användas till):

Kompostering kommer att ske i skadedjurssäker behållare
Ja

Nej

Komposten har
Lock

Komposten har:_______ stycken behållare/fack

Botten

Volym per behållare/fack:____________liter
Kompostjorden kommer att användas på den egna fastigheten
Ja
Nej
Om nej, ange vilken fastighet som kommer ta emot kompostjorden och bifoga
överenskommelse
Fastighetsbeteckning:_________________________________________________
(

överenskommelse bifogas)

Underskrift
Datum

Namn

Information angående kompostering
Komposteringen måste ske i ordnade former i godtagbar komposthållare, vilket bl.a. innebär att
behållaren ska vara isolerad mot kyla om den ska användas året om, säker mot skadedjur samt utrustad
med lock. Behållaren måste placeras och skötas så att inte olägenheter för grannar och närboende
uppstår. Vid olägenhet kan bygg- och miljönämnden komma att förbjuda komposteringen. Fastigheten
måste ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

Handläggningsavgift
Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken. För anmälan
om kompostering i en godkänd, isolerad varmkompost debiteras ingen avgift. För anmälan om
kompostering i egenbyggd kompost debiteras handläggningsavgift enligt gällande taxa, som för
närvarande (år 2021) är 1 521 kr per timme.
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Renhållningsavgift
Hushåll som komposterar allt komposterbart hushållsavfall och därmed inte lägger något sådant avfall
i sopkärlet får lägre renhållningsavgift. Om kompostering beviljas meddelas detta till
Samhällsbyggnadsavdelningen.

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna ta emot anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret). Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Avfallsförordningen (2020:614) samt
Årjängs Kommuns renhållningsordning. Årjängs kommun sparar dina personuppgifter i enlighet
med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets personuppgiftsbiträden.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och miljönämnden. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via epost på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på kommun@arjang.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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