
Kompostering av 

Miljö- och byggenheten 
933 81 ARVIDSJAUR 
0960-155 00, kommun@arvidsjaur.se 

ANMÄLAN 
Datum 

Skickas till 

organiskt hushållsavfall 

38 § Avfallsförordningen (2001:1063) 
Lokal rehållningsordning 

Sökande 
Välj organisationsnummer eller personnummer 

Förnamn Efternamn Organisations-/Personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort 

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr) E-postadress

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

Typ av bostad Ange vad 

Åretruntbostad Fritidshus Annan fastighet 

Uppgifter om behållare 

Bilagor 

Avgifter 

Sökandens underskrift 

Övriga upplysningar 

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

Antal personer anläggningen ska betjäna Antal hushåll anläggningen ska betjäna 

Kompostbehållarens storlek 

Typ av behållare 

Ritning eller skiss av kompostens läge på fastigheten 

En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Den baserar sig på av kommunen fastställd taxa 

mailto:kommun@arvidsjaur.se


Hantering av personuppgifter

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende. I detta fall behandlar vi person-uppgifterna med stöd av 
myndighetsutövning. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsen (ekonomi och IT-enheten) och med leverantörer av datasystem (så 
kallade personuppgiftsbiträden)som vi använder. Om personuppgiftsbiträden överför personuppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga 
att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler. 

Dina personuppgifter sparas så länge de är relevanta och som kommunen kan ha en skyldighet att arkivera dem enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden.  Du/ni kontaktar förvaltningschef Åsa Andersson, 
asa.andersson@arvidsjaur.se, tfn 0960-157 89 om du vill rätta, flytta eller radera uppgifter; tror att vi behandlat personuppgifterna fel; vill 
invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor. 
Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 Arvidsjaur.

Vänd dig till Datainspektionen om du/ni har klagomål på kommunens behandling av personuppgifter.
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