Anmälan om kompost (minimihämtning)
Fastighet
Fastighetsbeteckning

Anläggningsnummer (se faktura)

Fastighetens adress

Postnummer och ort

Kundnummer

Fastighetsägare
Namn

Organisations-/Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobil

Anmälare om annan än fastighetsägare
Namn

Adress

Postnr och ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobil

Fastigheten används som:
Permanentboende

Fritidsboende

Annan verksamhet

Förpackningsmaterial som papper, hård- och mjukplast, metall och glas lämnas vid återvinningsstationerna. För att Ni ska medges
minimihämtning är det ett villkor att inget förmultningsbart köksavfall (matrester) läggs i sopkärlet och att kompostering sker i en väl
ventilerad och skadedjurssäker behållare.

Förmultningsbart avfall tas omhand på följande sätt:
Skadedjurssäker, hemmagjord kompostbehållare
Färdigtillverkad kompostbehållare. Fabrikat:
Jag har tagit del av informationen i informationsfoldern ”Anmälan av kompost”
Jag är medveten om att inga matrester får läggas i sopkärlet

Underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

SBY7044e, v 1.0, 2008-11-03, Torsby kommun

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Kommunens anteckningar
Utskickat

Sign:

Godkännes

Sign:
Info. nästa sida 

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Sida

Torsby kommun
10. Tekniska kontoret
685 80 Torsby

0560 - 160 64 exp
0560 - 160 25 fax

mbr@torsby.se

1 (2)

www.torsby.se

Information om minimihämtning
Den som är mycket effektiv i sitt utsorterande och som därmed har minskat sina avfallsmängder till ett
minimum är minimihämtning ett alternativ. Hämtning sker då endast två gånger per år (vecka 27/28 och
43/44) av sådant avfall som man inte kan återvinna eller kompostera.

Köksavfallet
Vid kompostering av köksavfall skall kompostbehållaren vara konstruerad på ett sådant sätt att problem
med skadedjur inte uppstår. Hemmabyggda behållare skall inte ha större öppningar än 5‐8 mm. Om den
nedersta plankan i en behållare av bräder grävs ner i bit marken behövs kanske inte ett nätgaller. I andra
fall är en botten av förzinkat galler eller sträckmetall en säker lösning.

Minimihämtningsabonnemanget kan inte övertas av någon annan
Minimihämtningsabonnemanget gäller bara under de förhållanden som rådde då anmälan om kompost
lämnades in. Abonnemanget upphör att gälla om fastigheten byter ägare.
Minimihämtningsabonnemanget kan alltså inte övertas av en ny fastighetsägare/hyresgäst.

Utdrag ur §§ 32 och 33 i renhållningsordningen
Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som själv kan omhänderta allt matavfall från hushållsavfallet
på den egna fastigheten kan medges förlängd hämtning till 2 ggr/år, under förutsättning att olägenheter
för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Matavfallet ska omhändertas genom att det komposteras i skadedjurssäker behållare. Medgivande om
förlängt hämtningsintervall återkallas om kommunens konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om
kompostering, lämnas för hämtning eller om kommunen på annat sätt konstaterar att matavfall från
fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits.

Extrasäck endast i undantagsfall
Extrasäck får man inte lämna annat än i undantagsfall om man har minimihämtning och då endast vid
något av de ordinarie hämtningstillfällena. Möjlighet till budning av hämtning ingår inte i
abonnemanget.

Anmälan om kompost skickas till
Torsby kommun
10. Tekniska avdelningen
685 80 Torsby

Mer information och frågor
Frågor om kompostering och minimihämtning besvaras av Sune Eriksson, tel 0560‐160 32.
Frågor om avgifter och abonnemang besvaras av Eva‐Lena Kvarnlöf, tel 0560‐160 64.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
För att hantera ansökan
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning
Teniska avdelningen, Ekonomiavdelningen
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

Blankett information: TORSBY7044
Filnamn: Minimihamtning
Beskrivning: Ansökan om förlängt hämtningsintervall - minimihämtning sopor

