ANMÄLAN

Kompostering av matavfall i Munkfors kommun

UPPGIFTER

Anmälare

Typ av bostad

Fastighetsägare namn

Fastighetsägares personnummer

Adress (postadress, postnummer och ort)

Fastighetsbeteckning

Telefonnummer

E-postadress





Permanentbostad
Fritidsbostad

Annan form av boende. Ange vilket:
Ange typ av komposthållare. OBS! Om du bygger komposthållaren ska du bifoga en ritning med anmälan!

Typ av
komposthållare

Kompostens storlek

Antal personer som betjänas av komposten

Ange hur den färdiga komposten tas om hand

Övrigt avfall



Jag sorterar och lämnar mitt återvinningsbara avfall vid återvinningscentralen

Ange önskat hämtningsintervall för övrigt avfall.




Underskrift

Två gånger per månad
En gång per månad
En gång per kvartal

Underskrift
Ort och datum

Anmälan skickas till:
Forshaga kommun
Miljö och byggnämnden
Box 93
667 22 Forshaga
För handläggning av anmälan tar Forshaga kommun ut en avgift.

Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors kommuner
Postadress
Box 93
667 22 Forshaga
mbn@forshaga.se

Besöksadress
Storgatan 52
Forshaga
www.forshaga.se

Telefon
054-172000
Fax
054-873461

ANMÄLAN

Kompostering av matavfall i Munkfors kommun

BILAGA 1
Regler för hämtning en gång per månad och en gång per kvartal
Allt lättnedbrytbart köksavfall ska komposteras i en kompost som följer kommunens riktlinjer.
Kompostens konstruktion
• Du kan köpa en kompost i handeln eller bygga en själv. Om man bygger en själv så ska en
beskrivning och bild bifogas med anmälan.
• Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät största maskstorlek 8
m.m.
• Komposten ska vara utförd av tåligt material (ej impregnerat virke kan påverka
komposteringsprocessen).
• Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sig in.
• Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in.
• Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten.
Kompostens volym
• Kompostbehållaren anpassas efter antalet personer i hushållet. Som en riktlinje kan du räkna
enligt nedan: Oisolerad: 100 liter per person och år. Isolerad: 50 liter per person och år.
• Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för
att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna.
• Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande
kompostering av det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om
tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större
volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller
kommunens riktlinjer.
Kompostering - hantering/ansvar
• Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns om inte
grannen godkänner annat.
• Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna
kompostjorden.
• Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa).
Övrigt
Avfall får inte eldas. Utsortering av tidningar och förpackningar (glas, papper, plast och plåt) ska ske
kontinuerligt. Farligt avfall som lysrör, lågenergilampor, oljor, lösningsmedel batterier m.m. ska lämnas
in till återvinningscentralen.
Om fastigheten säljs ska detta anmälas till Munkfors tekniska enhet. Om förändring sker som förändrar
avfallsmängden ska detta meddelas miljö och byggförvaltningen i Forshaga kommun.
Avgift debiteras efter fastställd taxa.
Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors kommuner
Postadress
Box 93
667 22 Forshaga
mbn@forshaga.se

Besöksadress
Storgatan 52
Forshaga
www.forshaga.se

Telefon
054-172000
Fax
054-873461

ANMÄLAN

Kompostering av matavfall i Munkfors kommun

BILAGA 2
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Forshaga kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och din fastighet, som ditt namn,
telefonnummer, e-postadress och postadress och fastighetsbeteckning.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din anmälan.
De personuppgifter som Forshaga kommun sparar och behandlar är de uppgifter som du lämnar till oss i
samband med anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan Forshaga kommun inte pröva
ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Forshaga kommun avvisar
ärendet.
Forshaga kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning –
Forshaga kommun måste få in en anmälan om kompostering i Munkfors kommun för att kunna ta
ställning i ditt ärende. De inlämnade personuppgifterna bevaras.
De personuppgifter Forshaga kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden
vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Forshaga
kommun 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 utan att
först informera dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors. 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.
Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via kommunens kontaktcenter på
telefonnummer 054-172000 eller skicka e-post till dataskyddsombud@forhaga.se.
Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade,
överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens
webbplats
https://www.forshaga.se/kommunochpolitik/overklagabeslutrattssakerhet/informationomhurvihanterardin
apersonuppgifter
Om du har klagomål på Forshaga kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen.

Miljö- och byggnämnden för Forshaga och Munkfors kommuner
Postadress
Box 93
667 22 Forshaga
mbn@forshaga.se

Besöksadress
Storgatan 52
Forshaga
www.forshaga.se

Telefon
054-172000
Fax
054-873461

