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Anmälan om kompostering av
organiskt hushållsavfall
SÄTERS KOMMUN

* = Obligatorisk uppgift

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

Miljö- och byggenheten
Box 300
783 27 Säter
miljo@sater.se, 0225-55 000

Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927), 45 § och kommunens renhållningsordning.
Anmälan är personlig och gäller enbart sökande inklusive boende på fastigheten.

Fastighet
Fastighetsbeteckning *

Postnummer *

Fastighetens adress *

Postort *

Typ av bostad *

□ Åretruntbostad
□ Annan fastighet, ange typ ………………………………………
□ Fritidshus
□ Jag komposterar allt avfall och vill därför inte ha kommunens bruna kärl för komposterbart avfall.
□ Jag komposterar matavfall, men vill även ha kommunens kärl för detta avfall.
Anmälare
Företags- eller personnamn *

Anmälarens adress (dit beslutet ska skickas)

Organisations-/personnummer *

Postnummer

Telefon (även riktnummer) *

Postort

E-postadress

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag)
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Fakturaadress (om annan än anmälarens) och fakturareferens
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Uppgifter om behållare
Typ av kompostbehållare *

□ Färdigköpt – fabrikat…………………………… Modell: …………………………………………
□ Egentillverkad – bifoga bild/skiss
□ Ungefärlig ålder …………………………………………………………………………………….
□ Varmkompost
Kompostens storlek *

Antal personer som ska använda anläggningen *

Övriga upplysningar

Hur tas den färdiga kompostprodukten omhand? *

Bilagor

□ Ritning eller skiss av kompostens läge på fastigheten
□ Foto/skiss på egentillverkad kompost
□ Övrigt ……………………………………………………………………………………………………
Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baseras på av kommunen fastställd taxa.

Underskrift
Datum och anmälarens underskrift *

Namnförtydligande *

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens webbsida.

Förutsättningar för godkännande
En förutsättning för att komposten ska kunna godkännas är att:





Den är skadedjurssäker med lock och botten. Springor ska vara högst 5 mm
breda och runda hål max 8 mm i diameter.
Behållaren är tillräckligt stor. Minst 100 l/person vid oisolerad behållare, eller
50 l/person vid 6 cm isolering.
Allt komposterbart avfall ska läggas i komposten. Det gröna restavfallskärlet
får inte användas till detta.
Komposten ska skötas så att olägenheter för omgivningen inte uppstår.

