
10 ANMÄLAN 
 Vilhelmina Kommun Om kompostering av hushållsavfall 
 Miljö- och byggnadsnämnden enligt 15 kap 18 § miljöbalken (1998:808) 

Postadress Besöksadress Telefon, fax, e-post            

Vilhelmina kommun Kommunhuset Tel.  0940 - 140 71, 140 72 
Miljö- och byggnadsnämnden Torget 6 Fax  0940 – 134 42 
912 81 VILHELMINA Vilhelmina E-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se 

 

 
 
Sökande 

 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning  
 

Typ av fastighet 

Permanentbostad       Fritidshus 
Flerbostadshus          Annat 

Fastighetsadress 
 
 

Hur många ska komposten betjäna 
 

 
 
Uppgifter om komposten 
Vad avser ni att kompostera 

 Kött och fisk       Rester av tillagad mat       Råa grönsaker och frukt       Trädgårdsavfall 
Antal kompostbehållare 
 

Volym per kompostbehållare 

Typ av kompostbehållare 
 

 Fabrikstillverkad    Typ/modell: _________________________  Tillverkare: ____________________________________ 

 Egentillverkad        Beskriv utformningen: 
 

Skadedjurssäkerhet 

 Kompostbehållaren är skadedjurssäker. Inget lufthål är större än 7 mm. 
 Kompostbehållaren är inte skadedjurssäker 

Isolering 
 Isolerad behållare (s k varmkompost)           Oisolerad behållare 

Komposten planeras tas i bruk (datum) 
 
Kompostens placering 

                                                               Inomhus                      Utomhus 
Avstånd till närmaste granne  

                                                                         meter 
Avstånd till närmaste tomtgräns   
                                                                          meter                                          

 
Beskriv hur avfallet tas om hand på fastigheten 
Köksavfall, matrester 
 
 
Tidningspapper 
 
 
Förpackningar (glas, papper, metall etc.) 
 
 
Farligt avfall 
 
 
Övrigt ej återvinningsbart 
 

Namn 
 
 

Telefon  
 

Utdelningsadress  
 
 

Mail 

Postnr ort 
 
 

 



 

 

Avsättning för kompostprodukt 
 
Vi tar hand om produkten själv                            

 

Total tomtareal, m2 

 
Yta för spridning av produkt, m2 

 

Vi tar hand om delar av kompostprodukten 

 

Andel som fraktas bort, %: 

Beskrivning om var kompostprodukten sprids sommartid resp. vintertid: 
 
 
 
Mottagare av kompostprodukt 
 
 

Adress: 
 
 

 
 
Samkompostering 
 

 Jag komposterar tillsammans med _________________________                ___________________________ 

                                                                                Namn                                             Fastighetsbeteckning 
 

 Kompostbehållaren står på fastigheten _____________________________ 
                                                                      Fastighetsbeteckning 
 
 
Jag är medveten om att jag är skyldig att sortera ut tidningar, förpackningar och el-avfall för 
återvinning och farligt avfall för destruktion. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
Ort och datum Uppgiftslämnarens/sökandens underskrift 

 
 …………………………………………………….. 
 Namnförtydligande 

 

Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, 
för handläggning av ärendet. Denna anmälan debiteras följande avgift enligt kommunens 
taxa: 1000 kr 

 
Anmälan med bilagor skickas till:  
Miljö- och byggnadsnämnden  
Vilhelmina kommun 
Torget 6 
912 81 Vilhelmina 

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas för administration och andra 
åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik.  

Information om hur Dina personuppgifter används lämnas av Vilhelmina kommun, som är personuppgiftsansvarig, tel. 
0940-140 00.  

Vill Du att Dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § PUL) eller vill Du erhålla besked 
om registrerade personuppgifter (26 § PUL) kan Du skriftligen begära detta. Skicka Din begäran till Vilhelmina kommun, 
912 81 Vilhelmina. 


