Miljö- och hälsoskydd

ANMÄLAN OM STORKOMPOSTERING
Skickas till:
Härryda kommun
Miljö- och hälsoskydd
435 80 Mölnlycke

FASTIGHETSBETECKNING/-AR________________________________________________________________
Plats-/anläggningens namn_________________________________________________________________________
Ansvarig_______________________________________________________________________________________
Postadress_________________________________________________________________________________ _____
Adress_________________________________________________________________________________________
Telefon bostad______________________________Telefon arbete_________________________________________
Fastigheten / verksamheten är:

flerfamiljshus
annat:

storhushåll

Antal hushållsmedlemmar__________

Antal hushåll / omfattning av verksamheten:____________________________________________
Nuvarande antal och volym på sopkärl:_________________________________________________
Beräknad volym komposterbart avfall per vecka:_________________________________________
OBS! BIFOGA uppgifter om:
 kompostbehållarens märke och typ, storlek och antal etc
 utrustning och plats för efterkompostering samt
 skalenlig situationsplan över hur komposteringsplatsen skall se ut
SOPHÄMTNING
tills vidare önskas fortsatt sophämtning varje vecka
OBS! Om ni vill ändra hämtningsintervallet längre fram, måste anmälan ske till
miljö- och hälsoskydd telefon 031-724 61 00.
kompostbehållaren finns på plats (se bifogat kvitto) och ändring till sophämtning
varannan vecka önskas direkt

Version 2014-09-23

kompostbehållaren finns på plats (se bifogat kvitto) och ändring till sophämtning var
fjärde vecka önskas direkt
kompostbehållaren finns på plats (se bifogat kvitto) och ändring till sophämtning var 13:e
vecka önskas direkt
Forts.

ANSSTORKOMP0102

OBS! Storabonnent kontaktar själv renhållningsentreprenören för överenskommelse om färre,
alternativt mindre kärl.

____________________________________________________________________________________
Ort och datum
underskrift

Avgift:
Enligt lag får kommunen ta ut en avgift för att handlägga ärenden av det här slaget. Beslutet är taget av
kommunfullmäktige. Timavgiften är för närvarande 1075 kronor. Vid normalfallet kommer en avgift om 0,5
timmar tas ut vid ansökan.

Information – General Data Protection Regulation (GDPR)
Så behandlas dina personuppgifter. Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection
Regulation, GDPR) tillämpas och ersätter då personuppgiftslagen (PUL). Miljö- och hälsoskydd behandlar dina
personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Miljö- och hälsoskydd har
lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse eller som ett led i miljö- och hälsoskydds myndighetsutövning. Mer information om hur Härryda kommun
behandlar dina personuppgifter hittar du här https://www.harryda.se/personuppgifter.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna blankett utan istället ta kontakt med miljö- och
hälsoskydd.

Information om förenklad delgivning
Miljö- och hälsoskydd kommer att delge handlingar i detta ärende med förenklad delgivning
1. De handlingar som ska delges skickas med post, digitalt via e- tjänst eller digitalt via e- post till
den adress som miljö- och hälsoskydd fått uppgift om att du kan nås på. Det beror på hur du
har ansökt hur delgivningen kommer att skickas ut.
2. Minst en dag senare skickar miljö- och hälsoskydd ett särskilt meddelandekort, Förenklad
delgivning, till dig om att handlingen i punkt 1 har avsänts. Detta görs för att minska risken för
fel.
3. Du får alltså två försändelser ifrån miljö- och hälsoskydd, normalt med en dags mellanrum.
4. Du behöver inte kvittera någon av försändelserna eller skicka tillbaka något mottagningsbevis
till miljö- och hälsoskydd om inte du ombeds att göra det.
5. Du anses normalt ha fått del av handlingarna när två veckor har gått från den dag då
meddelandet enligt punkt 2 skickades.
6. Om det i de handlingar som du delges finns angivet att någon frist börjar löpa från
delgivningen, räknas alltså den tiden från det att tvåveckorsperioden har gått ut.
Överklagningstiden är 3 veckor efter delgivningen trätt i kraft.

Tänk på detta så länge ärendet pågår
• För att vara säker på att inte missa några frister eller annat måste du ta del av din post
åtminstone en gång varannan vecka. Om du inte kan göra det (t ex på grund av semesterresa)
bör du anmäla det i förväg till miljö- och hälsoskydd.
• Om du får ett meddelande enligt punkt 2 men däremot inte fått själva handlingarna enligt
punkt 1, bör du snarast anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.
• Anmäl alltid adressändring till miljö- och hälsoskydd.
• Ange alltid ärendets diarienummer när du kontaktar miljö- och hälsoskydd.
• Det är inte alltid säkert att förenklad delgivning kommer att användas i ärendet. I så fall sker
delgivning på annat sätt. Det kan betyda att ni måste skicka tillbaka ett mottagningsbevis
(delgivningskvitto) till miljö- och hälsoskydd.

Kontaktuppgifter:
1. E- post: miljo.halso@harryda.se
2. Adress: Härryda kommun, miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke
3. Telefon: 031-724 61 00

