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Anmälan om kompostering 

 

Miljö- och byggenheten   *= Obligatorisk uppgift 

Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

Uppdaterad 2020-01-17 

För att kunna få sophämtning var fjärde vecka får inget matavfall läggas i sopkärlet. Det innebär att du måste ha en 

kompostbehållare för matavfall, om du inte är med i kommunens hämtning av matavfall. Kompostbehållaren ska vara 

skadedjurssäker och isolerad.  

Återvinningsbara förpackningar ska lämnas till återvinningsstation, oavsett vilket sophämtningsintervall du har. Farligt avfall ska 

sorteras och lämnas på en av kommunens återvinningscentraler.  

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning* 
 
 

Besöksadress* 

Antal boende på fastigheten 
 
 

Anläggningsnr* (se räkning för avfall och vatten 

Typ av fastighet 
 

        Helårsbostad                           Fritidsbostad 
 

 

Uppgifter om kompostbehållaren 

Är komposten isolerad? 
 

        Ja                                            Nej 
 

Är komposten skadedjurssäker (springor och hål inte större än 5-6 mm)? 
 

        Ja                                            Nej 
 

Är komposten köpt? 
 

        Ja                                            Nej 
 
Om du själv byggt komposten, bifoga ett foto på behållaren. 

Om ja, Vad heter den 

 

Anmälaren 
Företagsnamn eller personnamn* 
 
 

Organisation-/personnummer* 

Utdelningsadress* 
 
 

Postnummer och postort* 

Telefon (även riktnummer) * E-postadress* 
 
 

Fakturaadress och referens* 
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Fastighetsägare (om annan än anmälaren) 

Företagsnamn eller personnamn* 
 
 

Organisation-/personnummer* 

Utdelningsadress* 
 
 

Postnummer och postort* 

Telefon (även riktnummer) * E-postadress* 
 
 

Kontaktperson för- och efternamn (om fastighetsägare är företag)  
 
 

 

Ansöker du samtidigt om hämtning av restavfallet var fjärde vecka? 

        Ja                                            Nej 

 

Bilagor 

         Ritning eller skiss på kompostens läge på fastigheten. 

 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut. 

 

Underskrift 

Datum* 
 
 

Sökandes underskrift*  
 
 

Namnförtydligande* 

 

 

 

Hantering av personuppgifter: 

Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter  

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration  

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen 

 innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar.  

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar.  

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida  

(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 
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