Hallstahammar

ANMÄLAN OM HEMKOMPOSTERING
Denna blankett ska du fylla i om du vill hemkompostera.
Hemkompostering kan endast beviljas vid permanentboende.
Fyll i uppgifterna nedan och skicka in blanketten till:
VafabMiljö Kommunalförbund
Kundservice
Returvägen 20
721 37 Västerås

Har du frågor, kontakta VafabMiljö via e-post:
kundservice@vafabmiljo.se eller på tfn: 020-120 22 20.

Kunduppgifter - var vänlig texta tydligt
Namn

Personnummer

Telefon dagtid/arbetet

Telefon hem

Adress

Mobil

Postnummer och ort

E-post

Vilken fastighet gäller ansökan?
Fastighetsbeteckning

Kundnummer (står på fakturan)

Adress

Postnr och Ort

Fastighetsägare om annan än sökanden

Telefon

Mobil

Adress till fastighetsägare
Antal personer som ska använda komposten?

Uppgifter om kompostbehållare
Typ av behållare (om du byggt den själv, bifoga skiss/beskrivning/bild)
Behållarens storlek (i liter)

Kompostens placering på fastigheten
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Vilken bostad gäller ansökan?
Småhus

Regler för kompostering av matavfall
• Kompostering ska ske på sådant sätt att olägenhet inte uppkommer.
• Behållaren/-na ska vara isolerade och skadedjurssäkra, dvs att de ska vara försedda med lock,
botten och väggar och inte ha större öppningar än 6 mm.
• Behållarna bör vara tillräckligt stora. Rekommenderad volym är ca 50 liter per person och år.
• Enbart mat- och trädgårdsavfall får läggas i komposten.
• Den som komposterar ska ta hand om kompostjorden.
Fullständiga regler för hemkompostering finns att läsa i Renhållningsordningen för
Hallstahammars kommun
Härmed intygar undertecknad/e att:
 Jag följer de renhållningsföreskrifter och
sorteringsanvisningar som gäller för Hallstahammars kommun.
• Jag komposterar allt matavfall (även kött,
fiskrester, räk- och kräftskal) året runt och/
eller lägger matavfallet i VafabMiljös kärl för
matavfall.

• Jag godkänner att stickprovskontroller kan
komma att göras för att kontrollera att sorteringen fungerar som den ska.
• Jag är medveten att om sorteringen är bristfällig eller om olägenheter uppstår har Vafab
Miljö rätt att ändra abonnemanget, samt att
upphäva godkännandet av komposteringen.

Ändras förhållandena, t ex fastigheten byter ägare, måste detta anmälas till VafabMiljö och
en ny ansökan göras.
All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du i ”Policy för behandlingen av kunders personuppgifter” på www.vafabmiljo.se.

Sökandes underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydliganden

VafabMiljös anteckningar
Beslut:
Datum:

Handläggare:

