ANMÄLAN av kompostering mm av avfall på
den egna fastigheten
De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt 10 § personuppgiftslagen(SFS 1998:204). Dataregistret används för administration av
miljö- och bygglovsnämndens ärenden. För information och rättelse
i registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten.

Insänds till adressen längst ner på sidan

Anmälan gäller
Datum då komposteringen startar

Kompostering av köksavfall

Kompostering av latrin

Fabrikat och typ av kompostbehållare (OBS! bifoga ritning på hemmagjord behållare)

Kompostbehållare
Skadedjurssäkra - För att inte råttor, möss och fåglar ska kunna ta sig in i kompostbehållaren får springor inte vara
bredare än 5 mm och hål inte ha en större diameter än 9 cm. Behållare ska vara sluten, dvs. ha både lock och botten.
Komposten är skadedjurssäker

Komposten är isolerad

Annat omhändertagande av avfall – Beskriv i en bilaga vad du ska göra och vad

Datum då omhändertagandet startar

du gör för att förhindra olägenhet.

Fastighetsägare
Namn på fastighetsägare/hyresgäst

Ev. kontaktperson (om annan än fastighetsägare/hyresgäst)

Adress (c/o, gata/box)

Telefonnummer dagtid

Postadress (postnummer och ort)

E-postadress

Fastighetsbeteckning

Jag begär att få reducerad avfallsavgift enligt kommunens avfallstaxa eftersom jag komposterar allt köksavfall.
Jag åtar mig samtidigt att anmäla till kundtjänst VA och avfall (tel. 08-580 285 00) om komposteringen upphör.
Jag betalar gångavståndstillägg för hämtning av sopkärlet inne på tomten och har därför fast hämtningsintervall.
varje vecka
varannan vecka
var fjärde vecka
I fortsättningen vill jag ha hämtning;
Underskrift Lämnade uppgifter är riktiga och jag har tagit del av informationen om kompostering av avfall på baksidan av blanketten.
Datum

Fastighetsägares/hyresgästs namnteckning

Namnförtydligande

Bilagor till anmälan
Ritning/beskrivning av egentillverkad kompostbehållare
Beskrivning av annat omhändertagande, inklusive vad som görs för att förhindra lukt, skadedjur eller annan
störning/olägenhet
BESLUT
Miljö- och bygglovsnämnden har mottagit din anmälan om kompostering mm av avfall på den egna fastigheten.
Kopia har skickats till kommunens avfallsavdelning.
Miljö- och bygglovsnämnden godtar din anmälan utan åtgärd
Det du anmält kan orsaka olägenhet för hälsa eller miljö och kan därför inte tillåtas utan åtgärd, se särskilt beslut
Datum

För miljö- och bygglovsnämnden

Namnförtydligande

Kopia: Avfallssektionen, Mbn, Pärm
(Beslut till anmälaren skrivs på kopia av anmälan och förs in på originalet, som signeras och sätts in i pärm i arkivet).

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och bygglovsavdelningen
Telefon växel: 08-580 285 00
Fax: 08-580 174 15

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se

INFORMATION
Kompostering av matavfall och latrin

Du kan kompostera matavfall och latrin från ditt eget hushåll efter att ha anmält det till miljöoch bygglovsnämnden. Nämnden prövar om det du anmält stämmer med reglerna i kommunens
avfallsföreskrifter;
•

Matavfall får komposteras om det sker i en sluten kompostbehållare. Behållaren måste vara
skadedjurssäker med väggar, lock och botten (nätbotten godtas), inga glipor får vara större än 5
mm. Den ska kunna användas året runt och bör därför vara isolerad för att fungera bra under vår,
höst och vinter.

•

Latrin får komposteras om det sker i en behållare med tät bottenplatta och om det kan ske utan
risk för störningar till omgivningen (t.ex. lukt).
Annat omhändertagande

Det är förbjudet att ta omhand något annat avfall på din fastighet om detta inte anmälas till miljöoch bygglovsnämnden senast sex veckor i förväg. Av anmälan ska det tydligt framgå vad du vill
göra och vad du gör för att förhindra lukt, skadedjur eller annan störning för hälsa eller miljö. Du
måste också förklara varför det inte går att ta hand om avfallet genom att frakta bort det till en
avfallsanläggning.
Nämnden prövar om det du anmält är tillåtet enligt reglerna i miljöbalken. Hanteringen får bara
tillåtas om störningarna är mycket små och du kan visa att det är omöjligt eller orimligt av
praktiska eller ekonomiska skäl att transportera bort avfallet från fastigheten. I annat fall
förbjuder nämnden dig att göra det du anmält.
Kostnad

Anmälan av omhändertagande av avfall på den egna fastigheten är kostnadsfritt. Om
uppgifterna i anmälan behöver kontrolleras eller utredas särskilt för att det finns risk för problem
för hälsa eller miljö, debiteras dock för nedlagt tillsynsarbete med timavgift enligt taxa.
Reducerad renhållningsavgift vid kompostering

Hushåll som komposterar allt komposterbart köksavfall får lägre avfallsavgift. Komposteringen
ska ske året runt - tillfälliga ändringar medges inte. Även kött och fiskrester ska komposteras.
Lukt från t.ex. räkskal undviks enkelt genom att dessa täcks över direkt med strö eller med
kompostmaterial.
Ändring av avfallsavgiften träder i kraft månadsskiftet efter det att anmälan har godtagits utan
åtgärd av miljö- och bygglovsnämnden (om komposteringen har börjat då). Justering av avgiften
sker på nästa ordinarie faktura.
Om komposteringen avbryts ska detta omedelbart anmälas till Servicecenter för VA och avfall
på nedanstående telefonnummer.
Frågor?

Frågor om avfallstaxan eller om hämtningsintervall besvaras av Servicecenter för VA och avfall
på telefon 08-580 285 00.

