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ANMÄLAN OM KOMPOSTERING AV ANNAT AVFALL
ÄN TRÄDGÅRDSAVFALL

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).
Mer information finns på Sundbybergs stads webbplats www.sundbyberg.se/personuppgiftslagen.

Ägare/ansvarig för komposten
Namn
Adress
Postadress
Fastighetsbeteckning
Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Mobiltelefon

E-postadress

Uppgifter om komposten
Fabrikat och typ av kompostbehållare (OBS! bifoga ritning på hemmagjorda behållare)

Antal behållare

Antal liter

Material

Antal hushåll

Antal personer

Behållaren är isolerad och fungerar året om
Behållaren är skadedjurssäker
Behållaren är försedd med sidor, lock och botten
Behållaren är ventilerad
Plats finns för efterkompostering
Grannen/närboende är informerad om installation av kompost

Underskrift - Jag har tagit del av informationen på nästa sida och intygar att lämnade uppgifter är riktiga
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till
Sundbybergs stad
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen
172 92 Sundbyberg

SBG7057, v1.0, 2009-02-12

Se nästa sida för ytterligare information!
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Information
Du kan kompostera matavfall från ditt eget hushåll på den egna fastigheten efter att ha anmält det till stadsbyggnads- och
miljönämnden. Nämnden prövar om det du anmält stämmer med reglerna i kommunens avfallsföreskrifter och att det inte
uppstår olägenhet för miljö eller hälsa.
Tänk på:

Isolering
För att komposteringsprocessen även ska fungera under vintern bör behållaren vara värmeisolerad. Vid vinter och
minusgrader kan komposter avsedda för södra Sverige ha svårt att fungera.

Skadedjur
Behållaren ska vara skadedjurssäker. För att stänga ute skadedjur krävs att behållaren är försedd med väggar, lock
och botten. Inga glipor får vara större än 5 millimeter. Gnagare kan ta sig igenom porösa material som trä och frigolit,
ett finmaskigt metallnät förebygger intrång från gnagare.

Ventilation
För att mikroorganismer ska kunna bryta ner avfallet i din kompost krävs att komposten syresätts.

Efterkompost
Efter den första häftiga nedbrytningsprocessen, som tar omkring tre månader, finns ett grov material som inte är
färdignedbrutet. Materialet måste efterkomposteras under några månader innan kompostjorden är klar att användas.
Det är en fördel om kompostjorden sedan får ligga ytterligare några månader innan den används. I en väl fungerande
varmkompost tar hela processen från avfall till kompostjord ungefär åtta till tio månader.

Placering och närboende
Tänk på att det ska vara lätt att nå behållaren även när det är mörkt eller snön ligger djup. Om möjligt bör komposten
placeras i skugga. Komposter luktar normalt inte illa men då och då kan de göra det t.ex. om du lägger i för mycket
matavfall och för lite strö. Tänk på att ta hänsyn till grannen och prata med denna innan du installerar en kompost.

Storlek
Räkna med att behållaren behöver rymma ungefär 50 liter hushållsavfall per person. Om du ska komposter
trädgårdsavfall i samma behållare krävs en större behållare, då brukar man räkna med 100 liter per 100 m² tomtyta.

Fabrikat
Sundbybergs kommun får inte rekommendera någon särskild tillverkare av komposter. Vid val av kompost är det
därför viktigt att du försäkrar dig om att komposten uppfyller ovanstående punkter.
Känner du dig osäker kan du kontakta miljöhandläggare på telefon 08-706 82 71.

Kostnad
Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall är kostnadsfritt.

Klagomål
Om befogade klagomål inkommer om att din kompost orsakar olägenhet för hälsa eller miljö kan stadsbyggnads- och
miljönämnden förbjuda din kompostering. Befogade klagomål debiteras med 800 kr per handläggningstimme enligt 2007 års
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

