Sida

Anmälan om kompostering av matavfall 1(2)
Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Blankettanvisning

Skickas till:

Avfallsförordningen 2011:927, § 45
Renhållningsföreskrifter § 12 (beslutade av KF mars 2015)

Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Uppgifter
Namn

Personnummer

Telefon, dagtid

Adress

Abonnentnummer (se faktura)

Postnr och ort

Fakturaadress (om annan än adress)

Antalet personer i hushållet

Anmälan avser



Fastighetsbeteckning

Permanenthus



Fritidshus



Flerbostadshus

Kompostbehållaren
Fabrikat och typ av komposthållare (produktnamn på inköpt behållare, alt. bifoga ritning/foto på hemtillverkad)

 Skadedjurssäker



Kompostbehållarens volym, liter

Skadedjurssäker och isolerad

Komposteringen kommer ske

 Sommartid (15 maj-15 okt)
 Året runt

 Jag lämnar tillbaka mitt kärl själv *
 Jag vill ha mitt kärl hämtat (mot en avgift på 200 kr)

*Avgiften för hämtning av matavfall upphör när anmälan har beviljats och matavfallskärlet är lämnat till Bodens
Återvinningscentral (Brännkläppen)

Anmälan om kompostering av matavfall
försäkrar att jag komposterar allt mitt matavfall enligt de regler och sorteringsanvisningar som redovisas i denna anmälan
 Jag
samt gällande renhållningsföreskrifter.

 Jag försäkrar att det brännbara avfallet är fritt från matavfall
 Jag är medveten att om matavfall läggs i behållaren för brännbart kan jag få en avgift för felsorterat avfall
är medveten att om regler och anvisningar inte följs upphör rätten till kompostering och kärl för matavfall kommer att
 Jag
ställas ut på fastigheten
 Jag accepterar att Bodens kommun gör stickprov för att kontrollera att dessa regler och anvisningar följs

Fortsättning på sid 2
Hemsida

E-post

Bodens kommun

www.boden.se/sbk

samhallsbyggnadskontor@boden.se

Organisationsnr

212000-2767

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

961 86 Boden

Plan 5 A
Stadshuset
Kyrkgatan 24

0921-620 00

0921-180 75

600-7181

2

Kompostregler
•
•
•
•
•

Kompostering ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår
Behållaren ska vara skadedjurssäker
Behållaren ska vara tillräckligt stor och rymma minst 50 liter per person och år
Behållaren ska vara isolerad för att nedbrytning ska kunna ske även vintertid (om kompostering ska ske året runt)
Den som komposterar ska själv kunna ta hand om den färdiga kompostjorden

Sorteringsanvisningar
Avfall som kan komposteras:
• Matrester, tillagade och råa av kött, fisk, grönsaker, frukt, ägg, mjölk, mjöl, ris, pasta
• Kött- och fiskben, fiskrens samt räk- och kräftskal
• Frukt-, ägg- och grönsaksskal
• Bröd, kex, kakor och bullar
• Kaffe- och tesump samt kaffe- och tefilter
• Vissna blommor, krukväxter och jord från omplanteringar och liknande
• Popcorn, godis och choklad
• Även trädgårdsavfall kan komposteras om det inte lämnas till återvinningscentral

Vill du veta mer om kompostering? Titta in på dessa hemsidor:
www.kompostera.nu
www.odla.nu
Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift, enligt fastställd taxa, för handläggningen av ärendet.
Avgiften tas ut även om beskedet/beslutet blir negativt.

Namnunderskrift

Namnförtydligande

______________________________________________________________

_________________________________________________________________

