ANMÄLAN

Gatu-, VA- och Renhållningsavdelningen
Kompostering av köksavfall enligt 26 § Föreskrifter om avfallshantering för
Härjedalens kommun
Sökande
Namn

Personnummer//Org.nr

Telefonnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare om annan än sökande

Besöksadress/Vägbeskrivning

Permanentbostad
Uppgifter

Antal personer i hushållet

Fritidshus

Annat:

Skadedjurssäker behållare (se bifogat blad)
Ja
Nej
Vet ej

Storlek på behållare (liter)

Övriga upplysningar

(Beskriv kortfattat komposteringskärlet och dess placering. Skissa gärna eller bifoga bild)

Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Datum

Fastighetsinnehavarens underskrift

Namnförtydligande
VÄND!

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 SVEG

Telefon:
0680-163 00 vx

Telefax:
0680-161 88

Epost: renhallningen@herjedalen.se
Hemsida: www.herjedalen.se
120508

KOMPOSTERING AV FÖRMULTNINGSBART KÖKSAVFALL
Enligt kommunens renhållningsföreskrifter 19 § får man kompostera förmultningsbart
köksavfall på egen fastighet (eller med fastighetsägarens tillstånd). Det krävs dock en
skriftlig anmälan. En anmälan om kompostering innebär en dispens från kommunens
renhållningsskyldighet enligt 15 kap 8 § miljöbalken (1998:808).
Förutsättningar för att få kompostera är att man:
1. sköter komposten så att den inte blir en olägenhet för människors hälsa
(t.ex. stark, obehaglig lukt),
2. att behållaren är skadedjurssäker (hindra spridning av smitta med skadedjur),
3. att den inte skadar miljön (t.ex. genom läckage av näringsämnen till vattendrag).
Genom kompostering minskar hushållets avfallsmängder avsevärt och därigenom minskar
också den mängd avfall som måste tas om hand. Den näringsrika mylla som bildas av en
riktigt skött kompost är en värdefull resurs och ett sätt att ta tillvara på värdefulla näringsämnen.
Myllan kan sedan användas i trädgården. När du väljer att kompostera kommer du att märka att
dina avfallsmängder minskar.
För att vara säker på att inga möss kommer in i komposten får hål eller springor i behållaren inte vara större än 6 mm. Om man vill vara helt säker på att inte få flugor kan man
dessutom täcka hål och springor med väv. Lock ska vara tättslutande. Komposten får vara
öppen undertill om den är nedgrävd några decimeter i marken. Då letar sig snart maskar
själv till komposten underifrån. Det kan dock vara arbetsamt att tömma och blanda en
sådan kompost.
Fler råd och anvisningar om hur man komposterar finns i broschyren ”kompostråd” från
Gatu-, VA- och Renhållningsavdelningen.

