SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Anmälan om kompostering av matavfall
- enligt 45 § avfallsförordningen och 35 och 37 §§ i
föreskrifter om avfallshantering för
Katrineholms kommun

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på katrineholm.se/personuppgifter. Du medger att
informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Sökanden
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress (gata, box, etc.)

Postnummer

E-postadress

Telefonnummer

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet (permanentboende, fritidsboende)

Ortnamn

Antal personer/boende som komposten avses betjäna

Sökanden är
Fastighetsinnehavare

Nyttjanderättshavare (servitutsinnehavare eller arrendator)

Annat:_______________________________________________
(fullmakt från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare bifogas)
Komposten
Kärlets fabrikat

Storlek på kärlet (volym, antal liter)

Typ av kompost, isolerad, oisolerad, annat

Vilket avfallsslag ska komposteras

Matavfall
Annat organiskt hushållsavfall än matavfall. Specificera:

Redogör för kompostens skötsel och kompostjordens omhändertagande (t ex vad ska kompostjorden användas till)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-577 00
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Kompostering kommer att ske i skadedjurssäker behållare
Ja
Nej
Kompostjorden kommer att användas på den egna fastigheten
Ja
Nej
Övrigt

Sökandens underskrift
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm.

Information angående anmälan om kompostering
Komposteringen måste ske i ordnade former i godtagbar kompostbehållare, vilket bl.a. innebär att
behållaren skall vara isolerad mot kyla om den ska användas året om, säker mot skadedjur samt
utrustad med lock. Behållaren måste placeras och skötas så att inte olägenheter för grannar och
närboende uppstår. Vid olägenhet kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att förbjuda
komposteringen. Fastigheten måste ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

Information om taxor och avgifter
För prövning av ansökan utgår ingen avgift enligt ”Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet enligt miljöbalken m.m. (KFS nr 4.02)” reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-18,
§ 185.
Den avgiftsskyldighet för renhållningen som fortsatt föreligger vid olika undantag framgår av
”Renhållningstaxa för hushållsavfall (KFS nr 4.03)” reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-17,
§17).

