HEMKOMPOSTERING
ANMÄLAN FÖR FASTIGHET I:

KUNDUPPGIFTER

Var vänlig texta tydligt!

Fastighetsbeteckning

Antal boende i fastigheten

Fastighetens adress
Sökandes namn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postnr Ort

Mobiltelefon

Trädgårdsavfall får komposteras utan
anmälan till kommunen, men det är
ändå viktigt att komposten sköts på
ett bra sätt så att inte olägenheter
uppstår.
KOMPOSTBEHÅLLAREN
Kompostbehållaren kan vara inköpt
eller hemtillverkad. För permanentboende bör komposten vara isolerad.

E-post
Fastighetsägare (om annan än ovanstående)
Adress

Kompostbehållaren ska vara
skadedjurssäker. Det innebär bland
annat att:

Postnr Ort

- Hål eller springor får vara
max 5 mm.
- Det skall finnas lock och botten.

UPPGIFTER OM KOMPOSTEN
Typ av hemkompost (produktnamn på inköpt behållare, beskrivning eller
ritning/foto om komposten är hemtillverkad.)

Volym

AVSLUTA HÄMTNING AV MATAVFALL
När du hemkomposterar i godkänd kompost kan du avsäga dig hämtning av matavfall. Det innebär att
vi hämtar in det bruna avfallskärlet och endast det grå kärlet töms av sopbilen.
Jag vill avsäga mig hämtning av matavfall.

UNDERSKRIFT Fastighetsägarens underskrift
Namnteckning

OBSERVERA att anmälan behöver skrivas under innan den skickas in.
Skicka in via post eller skanna in och skicka via epost.

Anläggningsnr
Hänvisas till tillsynsmyndigheten

Kommentar

Kompostering godkänns från datum

Blankett 2015-01-01

Datum

HUR STOR BEHÖVER
KOMPOSTBEHÅLLAREN VARA?
Storleken bestäms efter antalet
personer i hushållet och om den är
isolerad eller inte. Tumregler för
dimensionering av kompostbehållare är:

HÄMTNING AV MATAVFALL
Om du kryssar i rutan ”Avsluta
hämtning av matavfall” sker endast
hämtning av det brännbara avfallet
och därmed erläggs bara avgift för
detta samt den fasta avgiften.
Det bruna kärlet kommer att hämtas
in av vår personal.

DALA VATTEN OCH AVFALL AB:s ANTECKNINGAR
Godkänns

Kravet på kompostbehållare enligt
ovan är föranlett av att matavfall,
fiskrester, räkskal mm inte ska vara
åtkomligt för råttor, fåglar o dyl.

- Ej isolerad - 100 liter/person
- Isolerad - 50 liter/person
- Roterande isolerad - 25 liter per
person.

Jag vill ha fortsatt hämtning av matavfall.

Datum

VILLKOR FÖR KOMPOSTERING
Lätt nedbrytbart matavfall och
trädgårdsavfall får komposteras på
den egna fastigheten under förutsättning att detta kan ske utan
olägenheter för omgivningen.

Underskrift

Behandling av personuppgifter - Vi vill meddela att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration
av din anmälan och framtida kundärenden. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används
eller om du vill att de ändras, kontakta Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand.

Vill du sluta hemkompostera och få
matavfallet hämtat kontakta Dala
Vatten och Avfall AB.
SKICKA ANMÄLAN TILL:
Dala Vatten och Avfall AB
Box 234
793 25 Leksand
Eller: info@dvaab.se
HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA:
Kundservice 020-200 210
Besök: Tallskogsv 1, LEKSAND
www.dalavattenavfall.se.

