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om kompostering av hushållsavfall 

Sidan 1 av 1 

Bygg- och miljönämnden 

Sökande 
Efternamn och förnamn  Personnummer/org.nr Telefon (hem) 

Utdelningsadress Telefon (arbete) Telefon (mobil) 

Postnummer och postort  E-postadress 

 Fastighetsbeteckning (ex Börstils-Sund 9:10) Typ av fastighet 
Permanentbostad Fritidsbostad 

Antal personer i hushållet 

 Anmälan av kompostering av hushållsavfall 

Typ av kompostbehållare (fabrikat och modell) Volym (liter) 

Egentillverkad kompostbehållare, ange en beskrivning för behållaren, material och liknande 

  Jag vill ha Miljöserviceabonnemang – Sommar 

  Jag vill ha Miljöserviceabonnemang - Året runt 

  Jag vill INTE ha Miljöserviceabonnemang  

Information 
• Miljöserviceabonnemang innebär hämtning av avfall var fjärde vecka och förutsätter

att fastighetsägaren komposterar hushållsavfallets organiska del i godkänd 
kompostbehållare. Godkänd behållare innebär att den bland annat är skadedjurssäker. 

• Har fastigheten en stor latrinkompost (minst 2 x 500 L) kan hushållsavfallet
komposteras i latrinkomposten tillsammans med latrin, såkallad samkompostering. 
Latrinkomposten ska vara godkänd av samhällsbyggnadsnämnden. 

• Kompostering av enbart trädgårdsavfall kräver ingen anmälan.

Datum    Sökandes underskrift 

När du lämnar uppgifter på blanketten medger du att samhällsbyggnadsförvaltningen databehandlar 
personuppgifter om dig för administration av ärendet. Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har du rätt att 
på skriftlig begäran, en gång per år, få information om hur dina personuppgifter behandlats. Upptäcker du 
felaktigheter har du rätt att begära rättelse. 

Postadress  Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Org. nummer Bankgiro 
Box 66  Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-125 47 212000-0290      233-1361 
Fakturaadress 742 21 Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 125 47 V.A.t. No 
Box 106  www.osthammar.se SE212000029001 
742 21 Östhammar 

E-post 
byggochmiljo@osthammar.se 


	Efternamn och förnamn: 
	Personnummerorgnr: 
	Telefon hem: 
	Utdelningsadress: 
	Telefon arbete: 
	Telefon mobil: 
	Postnummer och postort: 
	Epostadress: 
	Fastighetsbeteckning ex BörstilsSund 910: 
	Antal personer i hushållet: 
	Typ av kompostbehållare fabrikat och modell: 
	Volym liter: 
	Egentillverkad kompostbehållare ange en beskrivning för behållaren material och liknande: 
	Datum: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box1: Off


