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Anmälan om eget omhändertagande av matavfall på fastighet
Utdrag ur renhållningsordningen 17 §
Matavfall får komposteras i kompostbehållare på den egna fastigheten under förutsättning att det
kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens krav på godkänd kompostbehållare är att den ska vara
skadedjurssäker, ventilerad och värmeisolerad (vid året runt bruk).
Det komposterade materialet ska kunna användas på den egna fastigheten.

Sökande*
Namn

Person-/ organisationsnummer

Adress för fastighet/tomt som anmälan avser

Telefon/mobiltelefon

Postnummer och ort

Kundnummer Oxelö Energi AB

Sökandes adress om annan än ovan

Fastighetsbeteckning

E-post

Uppgifter om hemkompostering
Anmälan gäller
Permanenthus
Typ av avfall
Vegetabiliskt

Antal boende/anställda
Fritidshus

Flerfamiljshus

Verksamhet

Animaliskt
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Typ av kompostbehållare -produktnamn och beskrivning på inköpt behållare eller ritning/ foto om behållaren är
hemtillverkad. Uppge även behållarens volym.

* Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling sker
enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter lämnas
efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, [Klicka här och skriv nämnd], 613 81 Oxelösund. Vill Du begära
rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa 0155-380 00.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-381 03

kommun@oxelosund.se

212000-0324
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Upplysningar
Anmälan avser de förhållanden som gäller vid anmälningstillfället. Beviljat undantag från
renhållningsordningen är personligt och upphör att gälla om förutsättningarna förändras. Ändrade
förhållanden t.ex. ägarbyte ska meddelas till Oxelö Energi AB.
Önskas borttagning av det bruna kärlet behöver det skriftligt meddelas till Oxelö Energi AB.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND

