Kompostering

Bygg & Miljö
Skickas till:
Hörby kommun
Bygg & Miljö
242 80 HÖRBY

Sökande
Namn:

Organisationsnummer/Personnummer:

Adress:

Postnummer och ort:

Telefon dagtid:
E-post:
Fastighetsbeteckning:

Uppgifter om fastigheten/hushållet
Permanentbostad

Fritidsbostad

Lantbruk med djurhållning

Antal personer i hushållet:

Kompost

Märke/modell:

Volym (m3)

Egen konstruktion (bifoga ritning)

Ja

Nej

Isolerad

Ja

Nej

Skadedjurssäker
(max 5 mm hål/springor)

Ja

Nej

Typ av avfall
Matavfall

Latrin

Förutsättningar för kompostering av eget hushållsavfall
Varmkompostering i isolerad tät behållare krävs. Lantbruksfastighet kan dock utnyttja gödselplatta som
används för lagring av gödsel för kompostering. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna
komposten. Latrin skall efterkomposteras i minst sex månader.

Hörby kommun, Bygg & Miljö, 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77
byggochmiljo@horby.se | www.horby.se

Avgift
Avgift för prövning av anmälan enligt miljöbalken debiteras enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hörby
kommun.
Information enligt dataskyddsförordningen
Hörby kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende
registreras och behandlas ditt namn, din adress och ditt personnummer i kommunens
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är miljönämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om hur dina personuppgifter
behandlas. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad och ställd till miljönämnden i Hörby kommun.
Upptäcker du att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om hur dina
personuppgifter används ber vi dig kontakta oss.
Information om delgivning av beslut
I detta ärende kan miljönämnden komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan
komma att delges er genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om
att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen
har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat
kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven.
Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller
annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det.
Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, så kontakta oss snarast.

Underskrift av sökande
Datum
Namnteckning

Namnförtydligande

