Anmälan om kompostering, enligt 45 §
avfallsförordningen (2011:927)
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Sökande
Namn
Adress

Postnummer

Ort

Personnummer/organisationsnummer

Kundnummer hos LSR/NSR/Nårab

Telefon/ mobiltelefon

E-post

Fastigheten där komposten finns
Fastighetsbeteckning
Adress

Postnummer och ort

Åretruntbostad

Fritidsbostad

Annan bostad

Antal personer i hushållet
___

Komposten
Komposten är inköpt i handeln. Ange fabrikat, modell och volym:
________________________________________________________
Komposten är egen konstruktion. Bifoga ritning, beskrivning och eventuellt foton.
Vad avser du kompostera?
all sorts matavfall
endast vegetabiliskt matavfall
Hur är komposten utformad?
skadedjurssäker
skadedjurssäker och isolerad
Avstånd från kompost till närmaste grannes bostad: _________ meter
Avstånd från kompost till närmaste grannes uteplats: __________ meter
Vad avser du använda kompostjorden till?
________________________________________________________
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Information
•

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

•

För att få kompostera all sorts matavfall måste du ha en skadedjurssäker och isolerad kompostbehållare. För att en
behållare ska vara skadedjurssäker krävs att hål eller springor i behållaren inte är större än 5 millimeter.

•

Det krävs även att du sköter komposteringen på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Du ska ha tillräckligt med utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det färdigkomposterade
materialet.

•

Beslutet om kompostering upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten. Bristande skötsel och andra missförhållanden
som kan uppkomma vid egen kompostering av matavfall kan leda till att beslutet upphävs.

•

Frågor om renhållningstaxan samt om praktiska frågor kring sophämtning och renhållning besvaras av renhållarna i
respektive kommun.
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Avgift
Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt vår taxa. Eftersom taxan kan ändras bör du alltid titta i den
aktuella taxan, som du hittar här www.smfo.se/avgifter-och-taxor/.
Avgiftens storlek beror på hur många timmar handläggningen tar, även avslag debiteras. Därför är det viktigt att du fyller i
blanketten korrekt. Om vi behöver begära in kompletteringar så tar handläggningen längre tid än normalt vilket innebär en
högre kostnad.

Personuppgifter

De uppgifter som lämnas i denna ansökan registreras i vårt databaserade ärendehanteringssystem Vision.
Personuppgifterna behandlas enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (2018:218). Du har rätt att efter skriftlig
ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.

____________________________________________________________________________
Datum
Underskrift
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