
 

 

Miljökontoret 

Box 206, 597 25 Åtvidaberg 
0120-830 00, miljo@atvidaberg.se 

 
Anmälan enligt 

15 kap. 25 § miljöbalken 

45 § avfallsförordningen (2011:927) 

27-30 § föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun 

Anmälan om 

kompostering av 

kommunalt avfall 

Sida 1(3) 

Skickas till 

Åtvidabergs kommun 
Miljökontoret 
Box 206 
597 25 Åtvidaberg 

Sökande 

Namn 

      
Personnummer/Organisationsnummer  

      

Gatuadress 

      
Postnummer och ort 

      

Telefon dagtid (fast och/eller mobil)  

      
E-postadress 

      

☐ Jag godtar kontakt via e-post. 

Anmälan avser 

Fastighetsbeteckning 

      

Gatuadress 

      
Postnummer och ort 

      

Typ av bsotad/verksamhet 

☐ Permanentbostad ☐ Fritidshus som bebos       dagar per år ☐ Annat:       

Antal hushåll anläggningen ska betjäna 

      st 
Antal personer anläggning ska betjäna 

      st 

Uppgifter om komposteringen 

Komposteringen avser 

☐ Matavfall ☐ Urin ☐ Latrin ☐ Annat:       

Typ av kompostbehållare 

☐ Isolerad behållare (så kallad varmkompost) ☐ Oisolerad behållare 
Antal behållare 

      
Volym  

      

☐ Fabrikstillverkad behållare 
Typ/modell 

      
Tillverkare 

      

☐ Egentillverkad behållare. Foto ska bifogas.  

Beskriv utformningen:       

Kortaste avstånd från behållare till grannes 

tomt       m  hus       m 
Jag beräknar att börja kompostera (datum) 

      

Tillgänglig spridningsyta/spridningsareal 

      m2
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Beskriv hur komposteringen ska gå till, var och hur det färdiga kompostmaterialet tas om hand och/eller hur separat hantering och 

omhändertagande av urin ska gå till. 

      

Underskrift  

Ort och datum 

      
 

Namnteckning Namnförtydligande 

      

Information om behandling av personuppgifter  

Behandling sker enligt allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR). Personuppgifter som lämnas i 

blankett behandlas av bygg- och miljönämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att 
handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av bygg- och 

miljönämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. Se mer information 

på www.atvidaberg.se om hur du gör begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter. För frågor 

kontakta miljökontoret enligt följande: Åtvidabergs kommun, Miljökontoret, Box 206, 597 25 Åtvidaberg, e-post: 

miljo@atvidaberg.se, telefonnummer: 0120-830 00.  

Utdrag ur Föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun, KF § 66, 2020-06-17 

27 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 28-30 §§ i dessa föreskrifter 

och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

28 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. 

29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall 

från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden. 

30 § Kompostering av latrin och egen hantering av utsorterad urin på fastigheten får, efter anmälan till bygg- och 

miljönämnden, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller 

liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen. 
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Upplysningar 

Observera att fekalier och urin ska hanteras på ett sätt som är godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

I latrin finns smittämnen som genom felaktig hantering kan orsaka spridning av mag- och tarminfektioner. Det är 

därför viktigt att kompostering och hygienisering av materialet sker så att smittspridning förebyggs.  

Kompostering ska göras enligt kompostleverantörens råd och/eller enligt handboken till Naturvårdsverkets 

allmänna råd om små avloppsanordningar, 2008:3. Handboken finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, 

www.havochvatten.se. 

Urin ska förvaras i täta behållare före spridning. Om urinen lagras några månader minskar förekomsten av 

eventuellt sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på egen fastighet utan särskild anmälan. 
Anmälan ska vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för 

på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön 

och den tidsperiod som anmälan avser.  

Undantag från Föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun är personanknutna och upphör därmed 

att gälla vid nya ägarförhållanden eller nya nyttjanderättsförhållanden. Eget omhändertagande av avfall får endast 

beviljas under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Observera att medgivande från kommunen för eget omhändertagande på jordbruksmark inte behöver innebära att 

berörda branschorganisationer (Arla, LRF, KRAV m.fl.) godkänner spridningen. 

Handläggning sker då anmälan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen. Då anmälan är komplett är 

handläggningstiden normalt tre veckor. I dagsläget tas ingen handläggningsavgift för anmälan. Obs! Invänta 
miljökontorets svar innan ni gör inköp och startar arbetet. 
 

 

 

 

 

Blanketten reviderades 2020-12-14. 
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