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ANMÄLAN OM
HEMKOMPOSTERING AV
MATAVFALL

Malmö stad

Miljöförvaltnigen

Enligt Malmös föreskrifter för avfallshantering
Anmälan görs till miljöförvaltningen. Vid frågor om hemkompostering, ägarbyte och ändrande förhållanden, kontakta VA Syd.
Ny ägare har skyldighet att kontakta VA Syd för nytt abonnemang. Observera om komposten är hemmabygge, ska ritning på
den bifogas anmälan.
FASTIGHETSÄGARE
Namn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Telefon och mobiltelefonnummer

E-postadress

Ort

KOMPOST
Ort

Fastighetens adress

Postnummer

Faktureringsadress

Eventuellt kundnummer hos VA Syd

Komposttyp (märke)

Kompostens volym

Kompostbehållaren är skadedjurssäker

Kompostbehållare kan brukas året runt

Ja

Nej

Ja

Nej

Hur används den färdiga kompostjorden och hur stora ytor finns för detta?

Ja

Information om avgift
Miljönämnden tar ut en avgift för behandling av anmälan enligt Malmö stads taxa. Läs mer på www.malmo.se/miljotaxor.

Information om förenklad delgivning
I detta ärende kan Miljöförvaltningen 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. Första arbetsdagen efter att beslutet har gått ut
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, kontakta
oss.
så kontakta oss snarast.
UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Anmälan skickas till Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö.
Behandling av personuppgifter – allmän information
Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö
stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.
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