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Anmälan om kompostering
av hushållsavfall
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Enligt 45 § avfallsförordningen
(SFS 2011:927)

En anmälan ska göras om en fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare avser att på fastigheten kompostera
annat avfall än trädgårdsavfall.
Uppgifter om den som lämnar anmälan
För och efternamn

Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna
Personnummer

Adress (gata, box etc)

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Postort

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än ovanstående)

För kompostering av matavfall på nedanstående sätt kan anmälan göras till miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen genom denna blankett.
Om omhändertagande av matavfall ska ske på annat sätt än nedanstående, måste anmälan göras till miljöoch hälsoskyddsnämnden. Kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare information.
1. Komposteringen ska ske i skadedjurssäker och ventilerad behållare med lock, eller i gödselvårdsanläggning
tillsammans med gödsel.
2. Kompostjorden ska tas om hand på den fastighet där kompostering sker.
Kompostering får inte ge upphov till olägenheter. Ytterligare råd för att undvika detta är:
●

Normalt behövs en period av så kallad efterkompostering innan komposten används som
jordförbättringsmedel. Det är därför lämpligt att ha två behållare som används växelvis.

●

En isolerad behållare gör att nedbrytning kan ske även vintertid. Om oisolerad behållare används
krävs större utrymme.

●

Tillförsel av strömaterial i form av till exempel spån, torra löv eller halm, samt omblandning med
jämna mellanrum underlättar nedbrytningsprocessen och minskar problem med flugor och lukt.

●

Behållarnas placering bör väljas så att grannar inte riskerar luktolägenheter.

Läs mer på www.kristianstad.se/kompost
Sorteringsanvisningar
Abonnemang utan hämtning av matavfall förutsätter att allt komposterbart avfall tas om hand på fastigheten.
Material som kan komposteras:
●

Allt material, såsom
- Kött, fisk, skaldjur och ägg (rester, ben och rens/skal)
- Frukt och grönsaker (rester och skal/blast)
- Spannmålsprodukter, t ex bröd/kakor, ris och pasta
- Matfett, choklad, konfektyr

●

Kaffe- och tesump samt filter

●

Vissna blommor, krukväxter och jord. Kan även läggas i öppen trädgårdskompost.

●

Hushållspapper och servetter.
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Hämtningsabonnemang alternativ 1
Jag/vi önskar hämtningsabonnemang med kärl utan behållare för matavfall och försäkrar att jag/vi
hemkomposterar allt mitt/vårt matavfall året om enligt de förutsättningar som anges i punkterna 1-2 och
enligt sorteringsanvisningar som redovisas på blankettens förstasida. Mitt/vårt restavfall är fritt från
matavfall.
Komposteringen kommer att ske i skadedjurssäker och ventilerad behållare med lock.
Komposteringen kommer att ske på gödselplatta eller annan gödselvårdsanläggning tillsammans med
gödsel

Hämtningsabonnemang alternativ 2
Jag/vi önskar hämtningsabonnemang med behållare för matavfall (hämtas varannan vecka), och
anmäler att jag/vi hemkomposterar delar av mitt/vårt matavfall enligt de förutsättningar som anges i
punkterna 1-2 och enligt sorteringsanvisningar som redovisas på blankettens förstasida.
Komposteringen kommer att ske i skadedjurssäker och ventilerad behållare med lock.
Komposteringen kommer att ske på gödselplatta eller annan gödselvårdsanläggning tillsammans med
gödsel.

Övriga uppgifter

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Avgift
För handläggning av detta ärende tar miljöoch hälsoskyddsnämnden ut en fast avgift på 395 kr,
enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Anmälan skickas till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstads kommun
eller via e-post kommun@kristianstad.se

