
Anmälan om kompostering av matavfall 

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Blankett uppdaterad: 2023-01-09 
Kommunhuset 
234 81 LOMMA 
040-641 10 00

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. 
Den informationen hittar du sist på denna blankett. 

Anmälan avser 
 Animaliskt matavfall 
 Vegetabiliskt matavfall 

Nuvarande abonnemang 
 Tvåfackskärl 
 Fyrfackskärl 

Borttagning av matavfallskärlet innebär ingen förändring i 
kostnad i ert abonnemang. En administrativ avgift kan dock 
tas ut av renhållaren. Kontakta Sysav om ni önskar att ändra 
ert abonnemang.

Lagrum: 45 § avfallsförordning (2011:927), föreskrifter om avfallshantering för Lomma kommun 

Sökande 
Namn Person-/organisationsnummer 

Postadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefon dagtid 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Typ av fastighet Antal boende i hushållet 

Uppgifter om kompostbehållare 
Typ/utformning av kompostbehållare samt volym: 
Här anger du vilken typ av kompost som anmälan avser. Det kan till exempel vara varmkompost, enklare typ av 
kompost, bokashi eller egentillverkad kompost. Ange fabrikat och volym för samtliga behållare. 

Är kompostbehållaren isolerad?  Ja  Nej 
Är kompostbehållaren säker mot skadedjur?  Ja  Nej 
Kompostbehållaren är placerad:  Inomhus  Utomhus 
Användning av färdig kompostjord: 
Beskriv hur den erhållna kompostjorden kommer att användas. 

Användning av färdig kompostjord: 
Beskriv hur den erhållna kompostjorden kommer att användas. 



Hantering av komposten, sommar- och vintertid
Beskriv eventuella skillnader 

Tomtyta (m2): Kompostbehållarens avstånd till närmaste grannes tomtgräns (m): 

Övriga upplysningar 

Bilagor som ska bifogas anmälan 
 Ritning på eventuellt hemmagjord behållare 
 Karta över tomt med kompostens läge, markera ut eventuell nedgrävning av bokashijord 

Sökandes underskrift 
Underskrift Ort och datum 

Namnförtydligande 

Avgifter i samband med den här anmälan/ansökan 
- Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Aktuell summa för denna anmälan/ansökan 
finns i Miljö- och byggnadsnämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

- Beviljat undantag från renhållningsordningen är personligt och upphör att gälla om förutsättningarna förändras eller om
villkoren för undantaget inte följs.

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten. Syftet med en sådan 
behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas 
enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten, 
delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till 
ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de 
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på   
miljo-byggnadsnamnd@lomma.se.  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.  
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