Miljökontoret

Anmälan om kompostering av hushållsavfall
Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45§ och lokal renhållningsordning.
INFORMATION OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
De uppgifter du/ni har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Uppgifterna behandlas
för att säkerställa efterlevnad av lagstifningen. Vissa uppgifter kommer att göras tillgängliga för systemleverantör för att de ska
kunna utföra drift och support. Behandlingen görs i enlighet med miljöbalken. Uppgifterna sparas i 5 år och skickas därefter till
kommunarkivet. Du/Ni har rätt att ta del av de uppgifter kommunen har om er och även begära rättelse om de är felaktiga.
Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Mer information om kommunens personuppgiftsbehandling finns på www.upplandsvasby.se eller i receptionen i kommunhuset på
Dragonvägen. För kontakt med personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud kontakta Väsby direkt. Om du anser att vi
hanterar dina personuppgifter felaktigt har du möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen.
* Obligatoriska fält
Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Fastighet
Fastighetsbeteckning *

Adress *

Postnummer *

Ort *

Typ av bostad *
Åretruntbostad
Annan fastighet

Om annan typ, ange
Fritidshus

Uppgifter om behållaren
Typ av kompostbehållare *

Kompostbehållarens storlek *

Antal personer anläggningen ska betjäna *

Ange på vilket sätt deb färdiga kompostprodukten kommer att
tas om hand *

Övriga upplysningar

Anmälare
Namn (Företag eller privatperson) *

Organisations-/personnummer *

Adress *

Telefon *

Postnummer *

E-post

Ort *

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag)
Förnamn *

Efternamn *

Telefon *

E-post

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se
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Fakturaadress och fakturareferens

Bilagor
Ritning eller skiss av kompostens läge på fastigheten

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Postadress:
Upplands Väsby kommun
194 80 Upplands Väsby

Besöksadress:
Dragonvägen 86
Väsby Centrum

Telefon: 08-590 970 00
Postgiro: 5043-5
Bankgiro: 745 - 3061

E-postadress:
vasbydirekt@upplandsvasby.se
www.upplandsvasby.se

Sida 2 av 2

