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Enligt 32 § renhållningsordning för Kinda kommun  
Kompostering av hushållsavfall ska ske i en skadedjurssäker, varmkompostbehållare med regnskydd. 
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden. 
Fastighetsinnehavare som anmält kompostering kan medges hämtning av restavfall i mindre kärl. 

  

Sökandes namn:   _Personnummer:   
 

Adress:    

 
 

 

Mailadress:    
 

Hämtningsadress:    

 
 

Kund nr:   Tel nr:    
 

Fastighetsbeteckning:    
 

Antal boende:    
 

Kompostens fabrikat och volym:   
 

 Isolerad 
 Skyddad mot regn 
 Skadedjurssäker 

 
BEGÄRAN OM ÄNDRING AV HÄMTNINGSART: 

 

 

Motivering:    

 

 
Fortsätt gärna på baksidan 

 

 
Ort och datum Ägarens underskrift 
 

 

För enskilda hushåll tas ingen avgift ut. För större komposter (flerbostadshus, restauranger, 
livsmedelsbutiker eller liknande) tas en timavgift (950 kr 2022) ut. 

 

BLANKETTEN SÄNDS TILL: Kinda kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, Box 

1, 590 40 Kisa 

 
 
 
 

 

           VÄND! 
 

 
 

 

Kinda kommun • Box 590 40 Kisa • Stora Torget 5 • Tel: +46(0)494-190 00 • Fax: +46(0)494-190 19 

kinda@kinda.se • www.kinda.se • Bankgiro: 390-4000 

 

 120 liters kärl 
 190 liters kärl 

 240 liters kärl 
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Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen, GDPR 
Kinda kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som till exempel när du fyller i 

en blankett. Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med en sådan behandling 
är för att kunna fatta beslut i ditt ärende samt att uppfylla kommunens skyldigheter enligt 
förvaltningslagen.  
 
De uppgifter vi hanterar om er är de uppgifter ni lämnat i samband med ansökan/anmälan och i 
förekommande fall uppgifter från fastighetsregistret.  Vi tillämpar vid var tid gällande 

integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina 
personuppgifter är att de är underlag för myndighetsutövning samt att kommunen utför uppgifter av 
allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas i enlighet med gällande arkivregler för offentlig 
myndighetsutövning. 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att behandlas i verksamhetssystem där uppgifterna 
även behandlas av de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra 

våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, 

förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter 
till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd. 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 via sbn@kinda.se eller i andra hand kommunens växel, 0494-19 000. Du når 
även vårt dataskyddsombud via växel eller dataskyddsombud@itsam.se. Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen.  
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