Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Anmälan om kompostering av matavfall
(Renhållningsordning § 33)

Skriv tydligt

Uppgifter om fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandes namn

Person-/organisationsnummer

Sökandes adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Fastigheten används som
året runt bostad

Fritidshus

lantbruksfastighet

Annat ändamål, nämligen _________________________________

Uppgifter om komposteringen
Typ av kompost

Typ av avfall

kallkompost

Skadedjursäkrad kompost

Vegetabiliskt matavfall

Isolerad varmkompost

(grönsaker, frukt, bär)

Komposten är skadedjurssäker*
Komposten är inte skadedjurssäker

Animaliskt matavfall
(kött, fisk och skaldjur)

*hål eller springor är inte större än 5 mm

Om olägenhet uppstår kan miljö- och byggavdelningen meddela försiktighetsmått eller förbjuda hanteringen.
För kompostering av animaliskt avfall krävs ALLTID isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare.

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Skriv ut ifylld anmälan, skriv under den och skicka till:
Hagfors Kommun
Miljö- och byggavdelningen
683 80 Hagfors

Besöksadress
Dalavägen 12

Postadress
683 80 HAGFORS

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Telefon
0563-185 00 vxl

Telefax
0563-618 98

Org. nr
212000-1884

Bankgiro
108-3179

Information om kompostering av matavfall
Matavfall går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Som boende i Hagfors kommun har du en
valmöjlighet när det gäller hur ditt matavfall ska återvinnas. Antingen hämtas det tillsammans med de vanliga
soporna och går till förbränning eller så stannar det hemma och komposteras. Observera att för att bli
beviljad förlängd hämtning till var fjärde vecka, fyra eller två gånger per år av ditt avfall så är
kompostering ett krav.
Har du kommunalt avlopp och bor i vissa utpekade områden är det även möjligt att installera en avfallskvarn.

Kom igång att kompostera
Både enfamiljshus och större fastigheter kan ha en kompost som endast är avsedd för
matavfall. Men innan en sådan kompost startas upp måste det göras en skriftlig anmälan till kommunens
miljö- och byggnämnd enligt Renhållningsordning och avfallsplan för Hagfors kommun.
För att kunna kompostera matavfall (i synnerhet animaliskt matavfall)behövs en särskild skadedjurssäker
och isolerad varmkompost. Den måste placeras, skötas och underhållas så att ingen granne störs.
Behållaren ska vara utformad så att flugor, fåglar, och gnagare inte kommer åt avfallet. Varmkomposten ska
vara försedd med lock och botten, vara tät eller ha ett nät. Hål och springor får inte vara större än 5 mm.
Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om.

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga
för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.

