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Anmälan kompostering av matavfall 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Fastigheten används som 
 Permanentboende  Fritidsboende  Annan verksamhet, ange vad 

Anmälarens namn (person eller företag) Organisations-/personnummer 

Postadress (gata, box etc.) Postnummer och ort 

E-postadress till anmälaren Telefon dagtid 

Kontaktperson (om anmälaren är ett företag) 

E-postadress till kontaktperson Telefon dagtid 

Faktureringsuppgifter 
Om inget annat anges här skickas fakturan till anmälarens adress. Ska fakturan 
bokföras på särskilt kostnadsställe, fyll i fältet Referens. Vi gör inga ändringar i 
efterhand gällande fakturamottagare.  
Vill du ha e-faktura? Kontakta din bank redan idag och anmäl att du vill ha e-faktura 
från Svenljunga kommun! Vi har i dagsläget ingen möjlighet att skicka fakturan till 
en e-postadress. 

c/o Referens 

Postadress Postnummer och ort 

 Fakturan ska skickas till annan betalningsmottagare än anmälaren, fullmakt med adressuppgift bifogas. 

Kompostbehållare 
 Isolerad behållare (varmkompost) Behållaren ska vara isolerad om den ska användas även vintertid. 
 Oisolerad behållare (Tillåts endast vid fritidsbostad med vistelsetid maj-september.) 

Fabrikat: Volym/behållare (liter): Antal behållare: 
Vet du inte vilket fabrikat den har, beskriv den så noggrant du kan eller bifoga ett foto. 

 Behållaren är ett ”hemmabygge”. Bifoga en skalenlig skiss av den, ange även volym och material. 
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 Kompostering kommer att ske i gemensam behållare hos min granne. 
Fastighet/adress: 
Grannens namn: 
Grannens medgivande (underskrift): 

 

Tomtytor för spridning av färdig kompost 
Total tomtyta (m2) Yta för spridning (m2) 

Placering på fastigheten 
Gör en enkel skiss här med någon sorts avståndsmarkering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• En ändamålsenlig kompostbehållare ska användas. Behållaren ska vara 
skadedjurssäker. Det innebär att behållare inte bör ha hål som är större än 5 
mm eftersom möss kan ta sig in i hål som är 6-7 mm stora. Behållaren bör 
också vara ventilerad för att tillföra syre till kompostmaterialet men ska 
samtidigt ha ett tätslutande lock. 

• Om kompostbehållaren ska användas vintertid behöver en isolerad behållare, 
så kallad varmkompost, användas. Färdigtillverkade behållare finns att köpa i 
de flesta större varuhus och järnaffärer.  

• Kompostbehållaren måste placeras, underhållas och skötas så att olägenhet 
(lukt och flugor) inte uppstår. I bokhandeln och på biblioteket finns böcker om 
hur man sköter sin kompost på bästa sätt. 

• Du måste kunna ta hand om den färdiga kompostjorden på den egna 
fastigheten/tomten. 

Underskrift 
Anmälarens underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
miljobygg@svenljunga.se.  

Avgift och handläggning 
Avgift för handläggningen av ärendet betalas enligt den taxa som fullmäktige har 
beslutat om. Taxan finns i sin helhet på kommunens webbplats, svenljunga.se. 
Faktura skickas separat. 

För att skynda på handläggningen av din anmälan ber vi dig att noga fylla i alla 
uppgifter och skicka med alla bilagor som krävs. En eventuell begäran om 
komplettering fördröjer handläggningen av ditt ärende. 

Vi kommunicerar i första hand via e-post så ange en e-postadress som du läser 
regelbundet. Vi kommer även att skicka beslutet till den e-postadress som du har 
angett. 

Upplysningar 
Anmälan är knuten till fastighetsägaren/nyttjanderättsinnehavaren, därför ska en 
ny anmälan göras vid ändrade boendeförhållanden och ägarbyten. 

Tänk på att avståndet till komposten inte ska vara längre än att man kan ta sig dit 
snabbt och smidigt till fots. Avfallet får inte transporteras med fordon. 

Om det vid kontroll skulle visa sig att hanteringen innebär en olägenhet för 
människors hälsa eller miljön kan du få ett beslut om att du ska åtgärda problemet. 
För det betalar du i så fall en tillsynsavgift enligt kommunens taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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