Anmälan om kompostering av
hushållsavfall samt ansökan om befrielse
från skyldighet att lämna komposterbart
avfall
Älvsbyns kommun
Miljö- och byggnämnden
942 85 ÄLVSBYN

Sökande
Namn:

Person-/Organisationsnummer:

Utdelningsadress:

Telefon bostad:

Postnummer:

Ort:

Telefon mobil:

Fastighet som anmälan/ansökan avser
Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

 Permanentbostad  Fritidshus  Annan, vad?: …………………………. Antal personer ……
 Abonnentnummer: ………………………………………….

Anmälan om kompostering

Komposterbart hushållsavfall får inte deponeras utan måste omhändertas genom återanvändning eller återvinning.
Beskrivning av hur komposten kommer skötas för att säkerställa att komposteringsprocessen fungerar och
bildar mull:

Bifogar kopia på skötselanvisningar från tillverkaren av komposteringskärlet: JA  NEJ 
Beskrivning av hur den bildade mullen kommer att användas:

Beskrivning av komposteringskärl (Tillverkare? Produktnamn? Isolering? Skadedjurssäker ur alla riktningar?):

Bifogar bild på komposteringskärlet: JA  NEJ 
Blanketten fortsätter på baksidan. Glöm inte att skriva under anmälan/ansökan.
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Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna komposterbart hushållsavfall till
kommunen
Jag/vi ansöker även om dispens från kravet att lämna komposterbart hushållsavfall till kommunens
renhållare (d.v.s. befrielse från kravet att ha en brun tunna):

JA 

NEJ 

Ange eventuellt särskilt skäl (utöver hemkompostering) till varför du/ni anser att dispens från skyldighet att
lämna komposterbart hushållsavfall till kommunens renhållare ska beviljas för denna fastighet:

Handläggningsavgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige debiteras för handläggning av
anmälan/ansökan.

…………..………………….
Datum

…………………………………………………………………………...

Sökandens underskrift

För er information vill vi meddela att era personuppgifter kan komma att användas för bokföringsadministrativa
ändamål såsom fakturering, krav och adressökning. De kan även komma att användas vid Miljö- och byggnämndens
myndighetsutövning och för utskick av frågeformulär till er. Om ni vill att uppgifterna ändras är vi tacksamma för
meddelande om detta till Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN, tfn 0929 - 170 00.

Information
Grundregeln är enligt 15 kap. 18 § miljöbalken (1998:808) att när avfall skall transporteras genom
kommunens försorg, får avfall inte komposteras eller på annat sätt återvinnas eller bortskaffas av
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Enligt 15 kap. 18 § miljöbalken (1998:808) tillsammans
med 36 § i kommunens renhållningsföreskrifter får dock Miljö- och byggnämnden i enskilda fall tillåta
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själva ta hand om avfall som uppkommit hos dem och
som annars skall tas om hand av kommunen, om de kan göra detta på ett sätt som är betryggande för
människors hälsa och miljön och det finns särskilda skäl för en sådan dispens.
Enligt 40 § i kommunens renhållningsföreskrifter ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som
själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t ex komposterbart
hushållsavfall, anmäla detta skriftligen till Miljö- och byggnämnden.
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