BEGÄRAN OM ABONNEMANG HEMKOMPOSTERING MATAVFALL
KUNDUPPGIFTER

Fastighetsägare

Personnummer/org nr

Faktureringsadress

Kundnummer (se faktura)

Postnr och ort

Tfn (bostad)

E-post

Tfn (mobil)

Fastighetsbeteckning

Kompostering ska ske i
skadedjurssäker behållare eller i
levande dyngstad.
Kompostjorden ska kunna
nyttiggöras på fastigheten.

Fastighetens gatuadress

Kompostering får ske med
granne inom 200 m.

FASTIGHET MED HEMKOMPOSTERING

Permanentboende

Fritidsboende (Ej permanentboende)

EV. ANNAN FASTIGHET*

Fastighetsbeteckning

Fastighetens gatuadress

Permanentboende

Fritidsboende (Ej permanentboende)

UPPGIFTER OM HEMKOMPOSTERING

Kompostbehållare
Levande dyngstad (d.v.s. egen djurhållning med installning av djur)
Bokashi
ÅTAGANDE

Ja, jag åtar mig att kompostera allt matavfall året om
Ja, jag åtar mig att inte slänga något matavfall i kärlet för restavfall
Ja, jag åtar mig att nyttiggöra komposten i egen trädgård för t.ex. odling
ÖVRIGT

Jag vill behålla det bruna kärlet för nyttjande viss säsong eller visst matavfall
Ja
Nej
UNDERSKRIFT FASTIGHETSÄGARE / NYTTJANDERÄTTSHAVARE
Ovanstående förhållanden intygas på heder och samvete
Datum
Namnteckning
Datum

Ändring av abonnemang utförd
Hänvisas till tillsynsmyndigheten
Hemkompostering matavfall:

fr.o.m.

Abonnemang gäller max fem år.
KOMPOSTBEHÅLLARE
Vägledning utformning och
dimensionering behållare:
Oisolerad – 100 liter per person
Isolerad – 50 liter per person
Roterande – 25 liter per person
Kan köpas eller tillverkas. Minst
100 liter volym. Skadedjurssäker
= max 5 mm lufthål, med lock
och botten/nedgrävning minst
10 centimeter.
UPPLYSNINGAR
Denna begäran innebär även en
anmälan om eget
omhändertagande av matavfall
enligt avfallsförordningen.
Matavfall får inte läggas i kärlet
för restavfall, om så sker
återupptas hämtning av
matavfall i brunt kärl. Man kan
välja att behålla det bruna kärlet,
för att kunna nyttja det under
del av året eller för visst
matavfall.
Hemkompostering upphör att
gälla om boende- eller
ägarförhållandena ändras.

*Namnteckning ev. annan fastighetsägare enligt ovan

IFYLLES AV NODAVA

Behöver kompletteras
Datum och signatur:
t.o.m.

Kommentar

Reviderad 2020-10-20

VILLKOR
Matavfall får komposteras på
den egna fastigheten om det kan
ske utan olägenhet för
omgivningen.

Behandling av personuppgifter, enligt GDPR 6.1 (EU 2016/679)
Dina personuppgifter används, hanteras och lagras för att behandla uppgifterna på denna
blankett. Mer information finns på www.nodava.se
OBS! Avfallskärl som ska tas tillbaka av Nodava ska ställas väl synligt. Avgift
debiteras för hämtning av kärl. Om kärl inte återfinns, medförande extra åkning, tas
extra avgift ut.

Hemkompostering kan
förbjudas av tillsynsmyndigheten
om olägenhet ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt uppstår.
Vid uppfyllda förutsättningar
gäller abonnemanget från
följande månadsskifte.
SKICKAS TILL
NODAVA
BOX 100
794 22 ORSA

