Anmälan om kompostering av bioavfall
I enlighet med renhållningsordningens föreskrifter och
avfallsförordningen

Datum

Anmälan av enskild kompostering enligt renhållningsordningens föreskrifter, § 47
Anmälan av gemensam kompostering enligt avfallsförordningen, § 38

Fastighet och sökande, där komposten är placerad
Fastighetsbeteckning

Antal personer i hushållet

Fastighetens adress

Telefon dagtid

Sökandens namn

Mobil telefon

Adress

Org. nr/ Personnr

Postadress

E-post

Typ av fastighet:

Permanentboende

Fritidsboende

Jordbruk

Fastighet 2 och sökande, vid anmälan om gemensam kompostering
Fastighetsbeteckning

Antal personer i hushållet

Fastighetens adress

Telefon dagtid

Sökandens namn

Mobil telefon

Adress

Org. nr/ Personnr

Postadress

E-post

Typ av fastighet:

Permanentboende

Fritidsboende

Jordbruk

Kompost
Komposttyp (märke)

Kompostens volym

Kompostbehållaren är skadesäker

Ja

Nej

Kompostbehållaren kan brukas året runt
Ja
Nej
Beskriv hur den färdiga kompostjorden kommer att nyttjas och hur stora ytor som finns för detta ändamål

Obligatorisk bilaga är en produktbroschyr för komposten, alternativt ritning om komposten är hemmabyggd.
Köks- och matavfall för enskild kompostering och nyttiggörande på fastigheten tillåts under förutsättning att komposteringen sker i godkänd
behållare. Kompostering ska hanteras på ett sådant sätt att risk för skada på människors hälsa och miljön inte föreligger.
Anmälan ska vara inlämnad till Bygg- och Miljönämnden senast en månad före sökande avser att förändra avfallshanteringen. Bygg- och
Miljönämnden kan förelägga om försiktighetsåtgärder och äger rätt att ompröva sina beslut. För handläggningen av Er anmälan uttas en avgift
fastställd av kommunfullmäktige i Svedala. Avgiften indexregleras årligen.

Sökandes underskrift

Fastighet 2 sökandes underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Uppdaterad 2010-09-28
Postadress
233 80 SVEDALA

Besöksadress
Kommunhuset

Telefon
Fax
040-40 80 00 040-40 05 87

E-post
ByggochMiljonamnden@svedala.se

Internet
www.svedala.se

Kompostråd
Vad behöver komposten?
ORGANISKT MATERIAL
hushållsavfall, trädgårdsavfall och gammal
kompost. Finfördela gärna det färska
materialet och lägg inte i för mycket på en
gång. Lagom fuktighet, som en urkramad
svamp. Vattna gärna om det verkar vara för
torrt.
S Y R E rör om och lufta. Täck varje lager färskt
avfall i komposten med strömaterial (sågspån,
löv, papper etc.)

Vad kan man kompostera?
Allt trädgårdsavfall, allt matavfall (även kött,
fisk och äggskal)
Hushållspapper
Kaffe- och tesump
Kattsand
Finfördelat tidningspapper

De gör jobbet
I komposten finns miljontals mikroorganismer,
maskar och smådjur som bryter ned det
organiska avfallet. En mask kan äta en
tredjedel av sin vikt per dag, men väntar
gärna tills bakterier och svampar påbörjat
nedbrytningen innan de själva börjar äta.

Balansera rätt
Komposten behöver syre, fukt och värme för
att fungera. Balansen mellan kolrikt och
kväverikt material är viktig. För mycket kolrikt
material gör att komposteringen går långsamt,
för mycket kväve gör att det luktar illa.
K O L R I K T M A T E R I A L löv, träspån, halm
och papper.
K V Ä V E R I K T M A T E R I A L hushållsavfall,
gräsklipp och trädgårdsrens.

Efterkompostering
Komposteringen är färdig efter 3-10 månader,
men materialet måste mogna genom efterkompostering. Det gör man i en enklare
kompostbehållare, t ex en trädgårdskompost.
När komposten skall användas kan den behöva
siktas, särskilt om den skall användas i
blomlådor och krukor.

Problem med komposten
L U K T komposten är kompakt eller för
kväverik. Tillsätt kolrikt strömaterial, gräv om
och lufta. Färskt gräsklipp är ofta mycket
kompakt, låt det torka litet innan
komposteringen.
L Å N G S A M P R O C E S S beror ofta på att
komposten är för torr. Vattna komposten.
Kolrikt material bryts ned långsamt, tillsätt
kväverikt material.
M Y R O R troligen är komposten för torr, men
myrorna gör ingen skada i komposten.
S K A D E D J U R använd en mussäkrad
behållare, d v s ingen öppning får vara större
än 9 mm.
F L U G O R vanligen den lilla bananflugan som
kläcks på tre dygn. Täck matresterna med ett
ordentligt lager strömaterial. Färskt spån från
barrträd innehållaren terpentin som flugorna
skyr.
F R Ä M M A N D E Ä M N E N det du stoppar in
kommer också ut. En kompost kan inte bryta
ned vilka ämnen som helst, tänk på det när du
använder den färdiga komposten.
Ö V E R G Ö D N I N G komposten innehåller mycket
näringsämnen i form av kväve och fosfor, tänk på
att inte överbelasta näringsbalansen i din trädgård.

