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KOMMUN@VALLENTUNA.SE 

ELLER 
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Anmälan, enligt 45 § avfallsförordningen (2011:92) 

kompostering av hushållsavfall för enskilt hushåll. 

FASTIGHETÄGARE, NAMN FASTIGHETSBETECKNING 

ADRESS E-POSTADRESS 

TELEFON DAGTID HUR VILL DU FÅ VÅRT SVAR PÅ DIN ANMÄLAN 

 

  E-POST                  BREV 

 
      Uppgifter om komposten 

Komposten är på plats och klar att tas i bruk/tagen i bruk från och med 

datum: 
 

Komposten är:  Egen konstruktion Inköpt i handel, varumärke/fabrikat: 

 

Undertecknad är införstådd med att: 

 Informationen på sidan två ska följas. 

 Observera att toalettavfall inte får komposteras i en hushållskompost. 

Om du vill kompostera latrin måste du ansöka om tillstånd hos Bygg- 

och miljötillsynsnämnden. 

 Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark. 

 Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar 

till sig skadedjur eller luktar illa). Om olägenhet för omkringboende 

uppstår kan Bygg- och miljötillsynsnämnden besluta om skyddsåtgärder 

eller förbud mot kompostering på fastigheten.  
 

 

ORT, DATUM OCH UNDERSKRIFT 
 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras och användas av 

samhällsbyggnadsförvaltningen för  att handlägga ärendet. Behandlingen  kan  också avse  framställning av 
statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår 

efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga   och missvisande 

uppgifter. 

 

Kontakt 

Har du frågor kring din kompost ring 08–587 850 00 eller maila till 

kommun@vallentuna.se .  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 2, 2 TR 

186 86 VALLENTUNA 

ORG NR 212000- 0027 

TELEFON 08-587 850 00 

FAX 08- 587 851 00 

mailto:KOMMUN@VALLENTUNA.SE
mailto:kommun@vallentuna.se


 

 

 

 

Placering av komposten 
 
Det bästa är att du placerar komposten i en skuggig del av trädgården och gärna en plats där 

det inte blåser mycket. Ur bekvämlighetssynpunkt kan det vara bra att placera komposten i 

närheten av där avfallet produceras, d.v.s. nära köket.  

 

Tänk på att placera den så att inte grannarna blir störda! Komposten ska placeras inom den 

egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns. Det ska finnas utrymme inom den 

egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden. 

 

Kompostens konstruktion 
 
Du kan köpa en kompost i handeln, bygga en själv eller använda dig av lämpliga kärl. 

 

Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät. 

Komposten ska vara utförd av tåligt material (undvik impregnerat virke som kan påverka 

komposteringsprocessen). 

 

Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sin in. 

Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in.  

 

Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten.  

 

Kompostens volym 
 
Kompostbehållaren anpassas efter antalet personer i hushållet. Som en riktlinje kan du räkna 

enligt nedan: 

 

Oisolerad: 100 liter per person och år. 

Isolerad: 50 liter per person och år. 

Roterande och isolerad: 25 liter per person och år. 

 

Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) 

för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna.  

 

Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande 

kompostering av det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. 

Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med 

större volym införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare 
 


