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Anmälan om kompostering av
annat avfall än
trädgårdsavfall
Enligt 30 § Herrljunga kommuns
renhållningsföreskrifter antagna 2020-11-17

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon (dagtid)

E-post

Har du skyddad identitet?
Ja

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Anmälan avser:
Antal hushållsmedlemmar: ………….
Typ av kompostering:

Matavfall

Permanentboende

Fritidshus

Annat ……………………….

Latrin

Vid kompostering av latrin, vänligen uppge fabrikat/modell på toalett: …………………………………………………

Kompostering av matavfall
Kompostbehållarens volym:

Fabrikat:

Följande är krav för en godkänd kompostbehållare för matavfall, sätt kryss i de rutor som överensstämmer
med kompostbehållaren:
Kompostbehållaren är isolerad
Kompostbehållaren är skadedjurssäker (inga sprickor eller hål större än 5 mm)
Kompostbehållaren har en tät eller nätbelagd botten.
Jag vill

behålla mitt befintliga abonnemang

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

byta till abonnemanget hemkompost

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
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Kompostering av latrin
Kompostbehållarens volym:

Fabrikat:

Följande är krav för en godkänd kompostbehållare för latrin, sätt kryss i de rutor som överensstämmer med
kompostbehållaren:
Kompostbehållaren är skadedjurssäker (inga sprickor eller hål större än 5 mm)
Kompostbehållaren har tättslutande lock.
Kompostbehållaren har en tät botten.

Övriga upplysningar:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Renhållningsföreskrifter
30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande
avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till tillsynsansvarig nämnd. Kompostering av
matavfall på fastigheten ska ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten. Anmälan om kompostering gäller
endast för den fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som gjort anmälan.
Avgift
För handläggning av anmälan kommer bygg- och miljönämnden att ta ut avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Avgiften är 1 050 kr för 2022.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Anmälan kan antingen skickas (scannad eller tydligt fotad) per e-post till miljo@herrljunga.se, lämnas i
postfacket vid kommunhusets entré eller postas (Miljöenheten, Box 201, 524 23 Herrljunga).
Upplysningar
Personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). På www.herrljunga.se/personuppgifter
kan du läsa mer om hur Herrljunga kommun hanterar personuppgifter eller kontakta miljöenheten via e-post
miljo@herrljunga.se eller via kommunens växel 0513-170 00.
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