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KOMMUN

På den här blanketten kan du anmäla om kompost,
enligt 61 § Håbo Kommuns avfallsföreskrifter

Fyll i och underteckna blanketten. Skicka anmälan till miljoavdelningen@habo.se eller till:
Håbo kommun
Miljöavdelningen
Centrumleden 1
746 86 Bålsta
Avgift
En fast avgift tas ut enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften för handläggning kan tas ut
även om du tar tillbaka din anmälan. Mer information finns på www.habo.se.

Sökande
Namn

Person- eller organisationsnummer

Postadress (Utdelningsadress, postnummer och postort)

E-postadress

Telefonnummer

Fastighet
Fastighetens adress (Utdelningsadress, postnummer och postort)

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

□ Åretruntbostad

□ Fritidshus

Begäran om ändrad sophämtning
Hämtningsintervall kärl 1, facket för matavfall lämnas tomt

□ Varannan vecka

□ Var fjärde vecka

Uppgifter om kompostbehållare

Fabrikat/modell (inköpt kompost) * Om anmälan avser Bokashi beskriv
vad som sker efter fermenteringen under ”övrigt”.

Antal behållare

Behållarens volym

Egenkonstruerad kompost (ritning bifogas)

Antal behållare

Behållarens volym

Kompostbehållaren är säker mot skadedjur

□ Ja
□ Ja
□ Inomhus

□ Nej
□ Nej
□ Utomhus

Kompostbehållaren är isolerad
Kompostbehållaren placerad:
Antal personer som använder komposten
Kompostbehållarens avstånd till grannens tomtgräns
POSTADRESS

746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS

Centrumleden 1

TELEFON KONTAKTCENTER

0171-525 00

ORGANISATIONSNUMMER

212000-0241
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Övrigt

Underskrift
Datum

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Behandling av personuppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt GDPR (Dataskyddsförordningen).
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att fatta beslut i ditt ärende gällande din anmälan om
kompost. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är bygg- och miljönämnden i Håbo kommun.
Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter.
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