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Samhällsförvaltningen

Anmälan om kompostering av matavfall
Anmälan insändes till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand
Anmälan är personlig och knuten till fastigheten.
Fastighetsbeteckning
Namn

Adress

Postadress

Telefonnummer

E-post

Antal personer

Personnummer

Fastigheten används som:
Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat ..................................................................

Är behållaren skadedjurssäker?

Ja

Nej

Är behållaren isolerad?

Ja

Nej

Uppgifter om kompostbehållaren
Ange fabrikat om det är prefabricerad behållare.

Här kan du lämna uppgifter om din egentillverkade kompostbehållare
Beskriv och rita en skiss över din kompostbehållare samt ange:
- vilket material kompostbehållaren ar byggd av,
- isoleringens tjocklek.
För att komposten ska vara skadedjurssäker behöver den ha någon form av skydd i botten. Skyddets springor behöver vara
mindre än 0,5 cm.

Volym ..........................................................
Vid beräkning av storleken på behållaren kan man räkna med 100 liter volym per person i en
oisolerad kompost och 50 liter per person i isolerad behållare. Om man ska kompostera
trädgårdsavfall i samma behållare får man lägga till 100 liter per 100 kvadratmeter tomt.
Postadress
SE-871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se

Besöksadress
Brunnshusgatan 4

Fax
0611-34 81 65

Organisationsnr
212000-2403

E-post
samhallsforvaltningen@harnosand.se
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Villkor för kompostering av matavfall:
 Kompostbehållaren skall vara konstruerad så att råttor och fåglar förhindras att
komma in i komposten, dvs springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större
än 5 mm. Behållaren skall ha ett lock.
 Komposten skall skötas så att olägenheter ej uppstår, ex. vis luktproblem eller problem
med flugor.
 Kompostbehållaren skall placeras på tomten så att inga olägenheter uppstår för
grannar.


Kompostbehållaren skall ha tillräcklig volym.

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr

Underskrift
............................
Datum

........................................................................
Namnunderskrift

......................................................................
Namnförtydligande

Anmälan skickas till Härnösands kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 Härnösand.

Lokala föreskrifter för avfallshantering i Härnösands kommun
Eget omhändertagande av hushållsavfall
28 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall skall anmäla
detta skriftligen till Samhällsnämnden. Kompostering av matavfall på fastigheten ska
ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors
hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten skall ge utrymme för användning av den
erhållna komposten.
Samhällsnämnden skall översända kopia av anmälan till renhållaren.

Avfallsförordningen (2011:927)
45 § Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten kompostera eller
på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall, ska anmäla
detta till kommunen.

Avgift
Enligt kommunfullmäktiges beslut uttas en avgift på 482 kronor för handläggning av
anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering av matavfall
på fastigheten.

