ANMÄLAN
Kompostering

Anmälan om att kompostera hushållsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (SFS
2011:927) och 43 § i Ödeshögs kommuns renhållningsordning
Sökande
Namn/sökande

Personnummer

Utdelningsadress sökande

Postnummer och ort

Sökandes kundnummer hos tekniska enheten/ÖBO

Storlek på avfallskärl

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Namn och utdelningsadress om annan än sökande
Typ av fastighet

Antal personer som ska betjänas

Permanentboende

Fritidshus

Flerfamiljshus

Uppgifter om komposten
Vad avser ni att kompostera?
Kött och fisk

Rester av tillagad mat

Råa grönsaker och frukt

Trädgårdsavfall

Annat, ange vad:

Antal behållare:

Volym per behållare:

Typ av kompostbehållare
Isolerad behållare (varmkompost)

Fabrikstillverkad

Egentillverkad

Oisolerad behållare

Typ/modell:

Tillverkare:

Beskriv utformningen:

Komposten planeras ta i bruk (ange datum):

Datum

Underskrift

Ansökan skickas/lämnas till:
Postadress

Namnförtydligande

Besöksadress

Ödeshögs kommun
Stora Torget 3
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
599 80 Ödeshög
Utgåva 2017/08

Telefon, vx

e-postadress

0144-350 00

kommun@odeshog.se www.odeshog,se

internet

INFORMATION
Kompostering

Med kompostering menas en biologisk nedbrytningsprocess av organiskt material. När man
komposterar blir jorden ofta mycket näringsrik och sköter man bara sin kompost så bildas
knappast lukt eller flugor. Man brukar räkna med att ungefär hälften av hushållsavfallet
brukar gå att kompostera.
Kompostbehållaren bör vara en väl försluten, isolerad behållare, som stänger råttor och fåglar
ute och den goda komposteringsvärmen inne. I en isolerad kompost kan förmultningsarbetet
även fortgå under den kalla årstiden. För att de arbetande mikroorganismerna ska få syre är
det viktigt att komposten är ventilerad. Inga hål eller springor skall vara större än 5 mm. Du
kan antingen köpa en färdig behållare eller tillverka en själv. Tänk också på att skaffa en
kompost av lämplig storlek. För ett normalhushåll är det lagom med en behållare på 200-250
liter eller större. En fördel är om den har två fack, som kan användas växelvis. Man kan även
ha två komposter. Behållaren bör ligga i skugga största delen av dagen och placeras så att det
inte uppstår olägenhet för omgivningen.
Komposterbart avfall som uppkommer i ett hushåll kan t.ex. vara:
 Råa och tillagande rester av kött, fisk, grönsaker, mjölkprodukter m.m.
 Ägg och äggskal
 Te, kaffesump och filter
 Hushållspapper, ofärgade servetter och näsdukar
För att förbättra syretillförseln och binda fukten kam man blanda trädgårdsavfall med hushållsavfall, som grenar, löv, barr och gräsklipp i små mängder. Alternativt strömaterial kan
vara sågspån, halm eller torvströ.
Du skall inte kompostera sjuka växtdelar, kalk, vedaska, cigarettfimpar och självklart inte
plast, metall, rengöringsmedel eller kemikalier.
Enligt 43 § i Ödeshögs kommuns renhållningsordning får man kompostera organiskt komposterbart hushållsavfall om komposten utformas, placeras och sköts så inga olägenheter för
omgivningen uppstår. Kompostering av organiskt hushållsavfall skall anmälas till miljökontoret.
Giltighetstid

Beslut om kompostering gäller person och inte fastighet. Beslutet gäller tillsvidare.
Avgift

Anmälan debiteras enligt gällande taxa.
Frågor

För frågor kontakta miljökontoret på 0144-350 00 eller kommun@odeshog.se
För allmänna frågor om renhållning och sophämtning kontakta tekniska enheten,
Ödeshögsbostäder, 0144-353 00 eller odeshogsbostader@odeshog.se

