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ANMÄLAN OM

KOMPOSTERING AV MATAVFALL
Enligt 45 § i avfallsförordningen SFS 2011:927.

SÖKANDE/FASTIGHETSUPPGIFTER
Förnamn och efternamn

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Telefon (bostad)

Mobiltelefon

E-postadress

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet
Åretruntbostad

Fritidsbostad

Antal personer i hushållet

Kundnummer hos avfalls- och
återvinningsavdelningen

ANMÄLAN AVSER
Kompostens läge
Inomhus

Avstånd till grannens tomtgräns,
meter

Utomhus

Kompostbehållare, antal

Volym/behållare, m3

Fabrikat/modell

Behållare för efterkompostering,
antal

Volym/behållare m3

Fabrikat/modell

Tomtyta, m2

JAG BIFOGAR EN SITUATIONSPLAN SOM VISAR VAR KOMPOSTEN KOMMER PLACERAS PÅ
FASTIHETEN.
UPPLYSNINGAR
För att anmälan ska godtas krävs att kompostering sker i värmeisolerad och skadedjurssäker behållare. Bifoga
gärna produktblad. För hemgjorda behållare ska alltid ritning bifogas.

Upplaga mars 2016

AVGIFT
För handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt miljöbalkens 27 kap. 1 § samt enligt föreskrifter som
bestäms av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun med en timavgift (930 kr/timme). Faktura skickas ut
separat.
INSTRUKTIONER FÖR KOMPOSTERING AV HUSHÅLLSAVFALL
• Hushållsavfall (matavfall) 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
inte uppkommer.
• Den som komposterar ska i första hand själv omhänderta kompostprodukten på sin egen fastighet.

Samhällsbyggnadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post: samhallsbyggnad@trelleborg.se

Postadress: 231 21 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg

Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-441 90
Org.nr: 212000-1199
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•
•

I de fall komposteringen orsakar olägenhet kan krav om förändrade rutiner eller förbud meddelas av
samhällsbyggnadsnämnden.
Om komposteringen upphör ska detta anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i datasystem hos förvaltningen och användas för att lagra information
om verksamheter i Trelleborgs kommun i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ( SFS 1998:204). Uppgifterna är offentliga.
För ytterligare information om hur personuppgifterna användes samt för ändringar, skriv till Samhällsbyggnadsnämnden, 231 83 Trelleborg.

UNDERSKRIFT
Ort

Datum

Behörig underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas in till: Samhällsbyggnadsnämnden, Trelleborgs Kommun, Rådhuset, 231 83 Trelleborg

