
  ANMÄLAN 1 (2) 

  ÅSELE KOMMUN om kompostering av hushållsavfall 

 Miljö- och byggnadsnämnden enligt § 27 Åsele kommuns renhållningsordning  
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, e-post 
Åsele kommun Kommunhuset Tel.  0941 - 140 06 
Miljö- och byggnadsnämnden Vasagatan 5 Växel: 0941-140 00 
919 85 ÅSELE Åsele E-post: miljobygg@asele.se 

Sökande 
Namn Organisations-/personnummer 

 

 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

 

 

Mail Telefon 

 

 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 
 

Typ av bostad 

  Permanentbostad                               Fritidshus 

  Flerbostadshus                                    Annat 
Fastighetsadress 

 

Postnummer Postort 

 

 

Uppgifter om komposten 
Antal personer anläggningen ska betjäna                                        Storlek 
       
   

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  

Ange på vilket sätt den färdiga kompostprodukten kommer att tas om hand 

 

 

 
 

                                       

Övriga upplysningar 

 

 
  

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att olägenhet inte uppstår 
 

Med anmälan ska medfölja en situationsplan över placeringen av komposten i förhållande till grannar. 
 

 
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga 

Ort  
 

Datum 
 

Sökandes underskrift  

 

 
 

 

Namnförtydligande  

 
 

   



  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Postadress Besöksadress Telefon, e-post 
Åsele kommun Kommunhuset Tel.  0941 - 140 06 
Miljö- och byggnadsnämnden Vasagatan 5 Växel: 0941-140 00 
919 85 ÅSELE Åsele E-post: miljobygg@asele.se 

 

Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige för handläggning av ärendet. 

Denna anmälan debiteras följande avgift: 221 kr. Fakturan skickas separat. 

 

Anmälan med bilagor skickas till:  
Åsele kommun 

Miljöenheten 

919 85 Åsele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 Åsele kommun, som är person-uppgiftsansvarig, tel. 0941- 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 Åsele kommun, 919 85 Åsele. 


