
 

ANMÄLAN om kompostering av hushållsavfall, 
enligt 45 § Avfallsförordningen (2011:927), 28 § Renhållningsordningen 
i Alvesta kommun 

 

Uppgifterna kommer att införas i Bygg & Miljös dataregister 

Postadress: FSP Bygg & Miljö, Alvesta Kommun, 342 80 Alvesta 
Telefon: 0472-150 00, Fax: 0472-150 66, e-post: samhallsplanering@alvesta.se 

 

Allmänna uppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökanden) 

  
Sökandens namn Org. Nummer /Personnr 

  
Adress Postadress 

  
Telefon bostaden Telefon arbete Mobiltelefon 

   
E-post 

 

Uppgifter om kompostbehållaren 

Är kompostbehållaren säker mot skadedjur?  Ja  Nej 

Är kompostbehållaren isolerad?  Ja  Nej 

Om komposten inte är isolerad är den tillräckligt stor för att klara kalla perioder?  Ja  Nej 

Instruktion för kompostering av hushållsavfall: 
 Komposten ska vara så tät att råttor, möss och flugor ej kan komma in i den. Hål och springor får 

inte vara större än 5 mm. 
 Komposten ska vara ventilerad. 
 Om behållaren är isolerad går nedbrytningen fortare. Vid oisolerad behållare avtar processen 

vintertid och en större volym på komposten krävs. 
 Kompostering och användning av kompostprodukt ska ske på sådant sätt att risk för olägenheter 

eller läckage ej uppkommer. 

Information: 
 Om komposten orsakar olägenhet kan krav om förändrade rutiner eller förbud meddelas av FSP 

Bygg & Miljö. 
 Handläggning av anmälan om kompostering av hushållsavfall från enskilda hushåll är gratis. För 

handläggning av anmälan från större verksamheter tas timavgift ut. 
 Vid befogade klagomål har FSP Bygg & Miljö möjlighet att ta ut avgift för handläggning av 

ärendet. 
 
 

Jag/Vi kommer att kompostera så att olägenhet inte uppstår 
 

______________________________ ______________________________ 
Ort och datum Sökandens underskrift 
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