HEMKOMPOSTERING
Anmälan enligt 45 § avfallsförordningen
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Ankomststämpel:

Kunduppgifter
Fastighetsbeteckning

Kundnummer

Namn

Antal hushåll i fastigheten

Fastighetens adress (hämtningsadress)

Postnummer och postadress

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

Telefon (bostad)

Mobiltelefon

E-post

Beskrivning och typ av kompostbehållare
Volym kompostbehållare

Antal personer i hushållet

Köpt behållare

Ange modell / fabrikat
ja

nej

Egentillverkad behållare
ja

nej

Vid egentillverkad behållare, gör en skiss och beskriv behållaren (alternativt kan foto lämnas)
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Ange med en enkel skiss behållarens placering på fastigheten





Jag försäkrar att fastigheten hemkomposterar allt komposterbart avfall året om
enligt de ”kompostregler” som redovisas under information.
Jag försäkrar att kompostbehållaren som används är skadedjurssäker.
Jag accepterar att myndigheten kan göra kvalitetskontroller av det komposterade
avfallet.

Sökandes namnteckning
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Drift- och serviceförvaltningens anteckningar
Ansökan behandlad (datum)

Handläggare

Kommentar

Personuppgifter
I syfte att kunna hantera din anmälan kommer Drift-och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök www.hallsberg.se
eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

Anmälan skickas till:

Hallsbergs kommun
Drift- och servicenämnden
694 80 Hallsberg
Telefon: 0582-68 50 00

E-post: dos@hallsberg.se

INFORMATION

Hemkompostering
Hemkompostering är ett alternativ för dig som är intresserad av att själv ta hand om ditt
komposterbara avfall på din fastighet. Från komposten får du ett bra gödningsmedel som du
har nytta av i din trädgård. Kompostering måste ske på rätt sätt. Sköter man inte komposten
kan den orsaka dålig lukt och dra till sig råttor och andra skadedjur. Du som väljer
Hemkompostering måste kompostera allt komposterbart avfall året om enligt
kompostreglerna nedan. Observera att inget komposterbart avfall får läggas i det gröna
kärlet för restavfall.

Kompostregler






Kompostering ska ske året runt och på ett sådant sätt att olägenheter ej uppstår.
Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker så att råttor och fåglar ej kan komma åt
avfallet.
Behållaren ska ha täta väggar och lock. Botten kan vara av trä, plast eller nät.
Behållaren för kompostering ska vara värmeisolerad för att underlätta kompostering
under årets kallare tid.
Miljö- eller hälsovådligt avfall som cigarettfimpar, blöjor, dammsugarpåsar, kattsand
eller kemikalier får inte läggas i komposten.

Exempel på komposterbart avfall









Matrester; tillagade eller råa av kött, fisk, grönsaker, frukt, ägg, ost, mjöl, mjölk, ris,
pasta
Kött- och fiskben, fiskrens, skaldjursrester
Frukt-, ägg- och grönsaksskal
Bröd, kex, kakor och bullar
Kaffe- och tesump, kaffe- och tefilter
Popcorn, godis, choklad
Hushållspapper, ofärgade servetter
Vissna blommor, jord- och växtrester från omplanterade krukväxter

Placering
Det ska vara lätt att nå komposten oavsett väderlek. Ha som tumregel att ställa komposten
närmare ditt eget hus än grannens.

Övrigt
Vid övriga frågor om sophämtning som t.ex. byte av storlek på kärl för restavfall eller
ansökan om hämtning var 4:e vecka ska Sydnärkes kommunalförbund kontaktas.
0582-68 57 00 eller info@kf.sydnarke.se

