Anmälan om kompostering av
hushållsavfall (EB.38:16)
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Enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)

Att sändas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Miljöenheten
tele: 0416-27 000
miljo@sjobo.se

Sökande
Namn

Telefon

Utdelningsadress

E-post

Postadress

Organisations-/Personnummer

Fastighet
Fastighetens beteckning (där kompostering ska ske)

Fastighetens adress

Fastighetens ägare (om annan än sökanden)

Tfn bostaden

Utdelningsadress

Tfn arbetet

Postadress
Byggnaders användning (Om annan ange vad)
Permanentboende

Fritidshus

Vad komposteras?
Annan

Vegetabiliskt hushållshållsavfall

Animaliskt hushållsavfall
Inkl. benrester

Antal hushåll………….

Uppgifter om kompostbehållaren:
Är kompostbehållaren säker mot skadedjur?

Ja

Nej

Är kompostbehållaren isolerad?

Ja

Nej

Om komposten inte är isolerad är den tillräckligt stor
för att klara kalla perioder?

Ja

Nej

Bifoga beskrivning på kompost eller ange produktnamn och volym……………………………….
Information:
 Om komposten orsakar olägenhet kan krav om förändrade rutiner eller förbud meddelas.
 Handläggning av anmälan om kompostering eller annan återvinning eller bortskaffning
av annat hushållsavfall än trädgårdsavfall debiteras enligt Sjöbo kommunfullmäktiges
timbaserade taxa Kf § 14/20 timavgift.
 Vid befogade klagomål har miljöenheten möjlighet att ta ut avgift för handläggning av
ärendet.
 Önskar ni ett förlängt hämtningsintervall av restavfall till en gång per månad (s k
komposteringsabonnemang) så ange detta nedan. Med beslutet om kompostering bifogas
då en ansökningshandling som sedan ska skickas till tekniska förvaltningen.
Information om behandling av personuppgifter med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR). De personuppgifter som lämnas i denna
ansökan/anmälan kommer att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter
sker på grund av att förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte
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längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns
hemsida; www.sjobo.se

Jag/vi har tagit del av riktlinjer för kompostering av hushållsavfall i Sjöbo kommun
och kommer att följa dessa:

......................................................................
Ort och datum

.......................................................................
Sökandens underskrift

Önskas ett förlängt hämtningsintervall av restavfall?

Ja

Nej

Ett förlängt intervall är endast aktuellt om allt hushållsavfall komposteras. Flerfackskärlen
byts då ut mot ett restavfallskärl på 190 liter som hämtas en gång i månaden. Ni är då
skyldig att sortera förpackningar, tidningar, glas, m.m. och lämna till en återvinningsstation.
Mer information om källsortering finns på www.sysav.se.

Riktlinjer för kompostering av hushållsavfall i Sjöbo kommun


Den som komposterar ska själv hålla sig informerad om komposteringens
grundläggande principer.



På fastigheten ska det finnas plats att lägga ut kompostjorden som uppkommer.
Man brukar räkna med cirka 100 liter per 100 m2 tomtyta.



Kompostbehållaren ska vara säker mot skadedjur - Komposten ska vara så tät att
fåglar, råttor, möss och liknande skadedjur inte kan komma in i den. Hål eller
springor får inte vara större än 5 mm.



För möss och råttor är ett finmaskigt metallnät som placeras under behållaren och en
bit upp på kanterna (ca 20 cm) ett lämpligt skydd. För övriga skadedjur räcker det med
behållarens väggar, lock och eventuellt insektsnät.



Lämplig storlek för ett hushåll, isolerad varmkompostbehållare, är 200-400 liter. En
rekommendation är att ha två behållare. Vid kompostering använder man då en
behållare i taget. När första facket är fullt, fyller man nästa. I första facket fortgår
nedbrytningen (komposteringen) och avfallet "sjunker ihop". När båda facken är
fyllda bör det första fyllda facket vara klart att grävas ur.



Kompostbehållaren ska vara utförd av tåligt material (ej impregnerat virke).



Locket ska vara utfört så att regn- eller smältvatten inte rinner in i komposten.



Vid kompostering av animaliskt hushållsavfall krävs en isolerad varmkompost för en
fungerande nedbrytningsprocess.



Om behållaren är isolerad (varmkompost) går nedbrytningen fortare. Vid oisolerad
behållare avtar processen vintertid och en större volym på komposten krävs (aktuellt
vid kompostering av icke-animaliskt hushållsavfall).
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Komposten ska vara ventilerad (ventilation bör förses med insektsnät).
Nedbrytningsprocessen kräver syre för att fungera. En dåligt luftat kompost kan lukta
illa (rötningsprocess kan starta med illaluktande gaser som följd).



Kompostering och användning av kompostprodukt ska ske på sådant sätt att risk för
olägenheter eller läckage ej uppkommer. Exempel på olägenheter kan vara: dålig
lukt, flugor, övriga insekter, fåglar, råttor och möss, smittospridning och
vattenförorening.



Kompostbehållaren ska placeras minst 4,5 m från tomtgräns. Komposten ska placeras
på behörigt avstånd från bostadshus och vattentäkter för att förebygga eventuella
olägenheter.



Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost. Särskilda regler gäller för
toalettavfall.



Utanför tätbebyggt område kan även en större öppen behållare för trädgårdsavfall
användas för att kompostera vegetabiliskt avfall som potatisskal och frukt, däremot
inte animaliskt hushållsavfall inkl. benrester.



En gödselanläggning kan godtas för kompostering av vegetabiliskt hushållsavfall,
men inte animaliskt hushållsavfall.



Kompostering bör i första hand utföras utomhus men kan även utföras i inbyggda
rum. Detta ställer dock stora krav på skötsel och goda hygieniska förhållanden.



Ett inbyggt kompostrum i flerbostadshus, företag, skolor och liknande ska vara utrustat
med indraget vatten, golvbrunn och god ventilation (minst frånluftsventilation).



För att kunna ansöka om förlängt intervall vid hämtning restavfall till 12 ggr/år (s k
komposteringsabonnemang) krävs en av samhällsbyggnadsnämnden godkänd
kompostering av animaliskt och vegetabiliskt hushållsavfall. Flerfackskärlen byts då
ut mot ett restavfallskärl på 190 liter och fastighetsägaren är skyldig att sortera
förpackningar, tidningar, glas, m.m. och lämna på återvinningsstation.

