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Anmälan, enligt 38 § avfallsförordningen (2001:1 063) om att 

anlägga kompost för hushållavfall för enskilt hushåll 

 
FASTIGHETÄGARE, NAMN FASTIGHETSBETECKNING 

ADRESS POSTADRESS TELEFON DAGTID 

 

Kompostens fabrikat/sort ......................................................................  

 

 Ritning över kompostens placering skall bifogas. 

 Eventuella synpunkter eller övriga upplysningar kan lämnas på 

baksidan av anmälan. 

 

Undertecknad förbinder sig att uppfylla nedanstående: 

 Kompostbehållaren är isolerad, råttsäker samt försedd med lock. 

 

 Kompostbehållaren placeras och sköts så att den inte orsakar 

olägenhet för om givningen. 

 

 Tillförsel av komposterbart avfall sker regelbundet. Täck ytan i 

komposten med strömaterial, till exempel flisat trädgårdsavfall. Håll 

komposten lagom fuktig. 

   

ORT, DATUM  UNDERSKRIFT  

  NAMNFÖRTYDLIGANDE 

Information 

Om olägenhet för omkringboende uppstår kan Myndighetsnämnden för 

teknik och miljö meddela skyddsåtgärder eller förbud mot kompostering 

på fastigheten. 
 

 I en väl fungerande varmkompost tar hela processen från avfall till  

kompostjord ungefär åtta till tio månader. Efterkompostera gärna minst 
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några månader i en extra kompostbehållare eller en för ändamålet separat 

enklare behållare. 

 

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 myndighetsnämnden för teknik och miljö. Nämnden är skyldig att omgående rätta 

felaktiga och missvisande uppgifter.  
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