ANMÄLAN
Kompostering av matavfall
Observera!
För att kompostering av matavfall/nedbrytbart hushållsavfall ska
vara godkänd ska komposten och komposteringen uppfylla Eda
kommuns riktlinjer som anges på sida två.

Blanketten skickas till:
Eda kommun, Miljö- och byggavdelningen
Box 66
673 22 Charlottenberg

Sökande
Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Mobiltelefon

E-postadress

Hur vill du få bekräftelse gällande din anmälan?

□ via e-post
Fastighetsbeteckning (där kompostering kommer ske)

□ via brev

Fastighetens adress

Sopkärl och tömningsintervall
Den som komposterar har möjlighet att ansöka □190L (Tömning var fjärde vecka)
om ett mindre sopkärl och/eller ett glesare
tömningsintervall. Vänligen ange vilken
□190L (Tömning varannan vecka)
storlek och vilket tömningsintervall du önskar
(du kan endast välja ett alternativ).
□140L (Tömning var fjärde vecka)

Namnunderskrift
Jag är införstådd med följande:
□ För att kompostering av matavfall/nedbrytbart hushållsavfall ska vara godkänd ska
komposten och komposteringen uppfylla Eda kommuns riktlinjer som anges på sida två.
Ort och Datum

Namnteckning sökande

Namnförtydligande

Eda kommuns riktlinjer för kompostering
Kompostens konstruktion
•

Du kan köpa en kompost, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl.

•

Komposten ska vara byggd av tåligt material (undvik impregnerat virke som kan påverka
komposteringsprocessen).

•

Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät.

•

Komposten ska vara skadedjurssäker, dvs. vara så tät att fåglar, råttor, möss eller andra
skadedjur inte kan ta sig in.

•

Botten på komposten får ha hål, men de får inte vara större än 5 mm

•

Locket ska vara utformat så att regnvatten och smältvatten inte kan rinna in i komposten

Kompostens volym
•

Komposten ska anpassas efter antalet boende i hushållet. Som riktlinje kan man räkna enligt
nedan:
Oisolerad (kallkompost): 100 liter/person och år.
Isolerad (varmkompost): 50 liter/person och år.
Roterande och isolerad: 25liter/person och år.

•

Är du permanentboende rekommenderas en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå
en bra komposteringsprocess även under vintern.

•

Du är ansvarig för att kompostens volym är tillräckligt stor för att uppnå en tillfredsställande
kompostering.

Kompostering – Ansvar & Hantering
•

Endast komposterbart avfall får läggas i komposten.

•

Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas

•

Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna
kompostjorden.

•

Hantering av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppstår.

Personuppgifter och dataskydd
EU har beslutat om en förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.
Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR (General
Data Protection Regulation). Lagstiftningen är till för att skydda enskildas personliga integritet.
Genom att du är i kontakt med Eda kommun, eller något av dess bolag, så tar vi del av vissa
personuppgifter om dig. Det är information som vi behöver för att du ska få det stöd och den service
som du har rätt till. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det
innebär att vi skyddar din information med nödvändiga åtgärder och strävar efter öppenhet och
transparens gentemot dig. Du kan alltid kontakta kommunen för att få information om vilken
information vi har om dig, eller om du har några frågor om hur vi hanterar din information.
Läs gärna mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på Eda kommuns hemsida: www.eda.se

