ANMÄLAN OM KOMPOSTERING

Om kompostering av bioavfall vid stadigvarande boende och fritidsboende skall skriftligen anmälas till avfallshanteringsmyndigheten inom två månader från att man börjat, gjort ändringar eller slutat kompostera. Uppgifterna om kompostering skall uppdateras med fem års mellanrum. Bokashi -metoden kräver efterkompostering i en värmeisolerad kompostbehållare.
Kompostering av trädgårdsavfall behöver inte anmälas.
Uppgifter märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.

1. Uppgifter om fastigheten

Fastighetsinnehavarens namn*
Adress, postnummer och postkontor*
Fastighetsnummer eller Rosk’n Rolls kundnummer*
Telefon*

E-post

Man kan förlänga avfallskärlets tömningsintervall till fyra veckor med en anmälan ifall fastighetens avfallshantering är
skött enligt avfallshanteringsföreskrifterna och bioavfallet komposteras i en värmeisolerad, sluten och väl ventilerad kompostbehållare, som är oåtkomlig för skadedjur.

Jag ansöker om att förlänga avfallskärlets tömningsintervall till fyra (4) veckor*

Nej

Ja

(man ansöker om sex eller åtta veckors tömningsintervall med en annan blankett)

Bostadstyp*

egnahemshus
våningshus

Antal bostäder*

fritidsbostad
annat, vad?

parhus

radhus

stycken

Jag vill bli kontaktad vid behov per*

brev

e-post

telefon

2. Ansvarsperson för komposteringen (fyll i, om uppgifterna avviker från punkt 1 Uppgifter om fastigheten)
Namn
Adress, postnummer och postkontor
Telefon

E-post

3. Uppgifter om kompostbehållaren
Kompostbehållaren är värmeisolerad*

Ja

Kompostbehållaren är skadedjursskyddad*

Nej
Ja

Den sammanlagda volymen för kompostbehållarna*

Nej
liter

Antal kompostbehållare för bioavfall* _____ stycken
Vi komposterar*:

året om (12 mån)

Kompostbehållaren är:
fabrikstillverkad, tillverkare, modell
hemgjord, byggnadsmaterial

sommartid (6 mån)

enbart under tiden
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Beskriv var kompostbehållaren finns på fastigheten (t.ex. på bakgården bredvid lidret/bredvid avfallskärlet:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Använder ni en gemensam kompostbehållare med en annan fastighet?

Nej

Ja

Namn och adress på fastighetsinnehavaren som använder gemensam kompostbehållare: ____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter som jag har lämnat är riktiga. *

____________________
Ort och datum

_____________________
Underskrift

Returadress:

Nylands avfallshanteringsmyndighet, Munkabacken 51. 08500 Lojo
ujlk@ujlk.fi

Tilläggsinformation:

Rosk’n Roll Oy Ab: asiakaspalvelu@rosknroll.fi, 020 637 7000
Nylands avfallshanteringsmyndighet: ujlk@ujlk.fi, 020 690 145

