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Miljöförvaltningen

Anmälan enligt 45 § avfallsförordningen
Kompostering av hushållsavfall från en- och
tvåfamiljshus

Fyll i hela banketten och skicka den till boxadressen eller via e-post till miljoforvaltningen@stockholm.se
Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Adress

Antal personer i hushållet

Fastighetsägare, namn

Adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Kontaktperson, namn

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil

Anmälan avser
Kompostens läge*

Inomhus

Avstånd till grannes tomtgräns, meter

Tomtyta, m²

Utomhus

Kompostbehållare, antal*

Volym/Behållare, m³*

Fabrikat/Modell*

Behållare för efterkompostering, antal

Volym/Behållare, m³

Fabrikat/Modell

*Obligatorisk uppgift
För att anmälan ska godtas krävs att kompostering sker i värmeisolerad och skadedjurssäker behållare.
Bifoga gärna produktblad. För hemgjorda behållare ska alltid ritning bifogas.
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Övriga upplysningar

Miljöförvaltningen

Information om behandling av personuppgifter

Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Växel 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna
handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig.
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på
www.stockholm.se/miljoforvaltningen/dataskydd. Där beskriver vi dina rättigheter och
hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
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Instruktioner för kompostering av hushållsavfall
• Hushållsavfall (köksavfall) ska komposteras i en behållare som är skadedjurssäker och värmeisolerad.
• Kompostering och användning av kompostprodukt ska ske på sådant sätt att risk för olägenhet eller läckage
ej uppkommer.
• Den som komposterar ska i första hand själv omhänderta kompostprodukten på sin egen fastighet.
• I de fall komposteringen orsakar olägenhet kan krav om förändrade rutiner eller förbud meddelas av
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
• Om komposteringen upphör ska detta anmälas till miljöförvaltningen.
Ofullständig anmälan förlänger handläggningstiden.
Miljöförvaltningens svar på anmälan om kompostering av hushållsavfall
Anmälan godtas. Ovanstående instruktioner ska
följas
Ort och datum

Anmälan godtas ej. Se bifogat brev.
Namnförtydligande

Namnteckning, handläggare

Information om avgift
Miljö och hälsoskyddsnämnden tar betalt per timme enligt gällande taxa.

