Anmälan om kompostering av annat avfall än
trädgårdsavfall enligt 45§ avfallsförordningen
(2011:927).

Anmälan skickas till Arvika kommun, 15 Myndighetsnämnden, 671 81 ARVIKA.
Tänk på att fylla i alla aktuella uppgifter för din kompost och bifoga bilagor i de fall det
krävs. Är inte anmälan fullständig kommer komplettering till anmälan att krävas vilket
förlänger handläggningstiden.
Administrativa uppgifter
Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

E-postadress

Telefonnummer

Fastighetsägare (om annan än anmälande)

Telefonnummer (fastighetsägaren)

Ort

Uppgifter om fastigheten och avfallet
☐ jordbruk

Fastighetsbeteckning

☐ permanenthus

☐ fritidshus

☐ annan typ, ange: ______________________

Antal boende på fastigheten: ______

Tomtareal runt bostadshuset: ______ m2

Uppgifter om komposten
☐ Köpt

Om köpt; märke/modell:___________________________________________

☐ Egenkontruerad

Om egenkonstruerad; bifoga bilaga med beskrivning av komposten (volym,
materialval, isolering, hur den är skadedjurssäker etc.)

☐ Bokashi

Om Bokashi; bifoga beskrivning av efterbehandling under den tid på året då
Bokashin inte kan grävas ned i mark (exempelvis ”jordfabrik” inomhus,
varmkompostering etc.)

Underskrift
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för myndighetsnämndens administration
och andra åtgärder som behövs för handläggning av ärendet samt för framtida tillsyn och sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa
ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen samt dataskyddslagstiftningen och
kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen.
Som enskild har du rätt att, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter som finns i registret.
Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller utplånas.
Du kan läsa mer om hur Arvika kommun hanterar personuppgifter på www.arvika.se/dataskydd.

Kompostering
Kompostering av hushållsavfall
Det är inte särskilt svårt att kompostera, men det krävs lite grundkunskaper innan du
sätter igång. Eftersom en felaktigt skött kompost kan orsaka problem med både lukter och
skadedjur krävs dessutom att en anmälan görs till Miljöstaben innan du börjar kompostera
hushållsavfall.

Kompostkrav
Kompostbehållaren ska vara säker mot skadedjur som möss och råttor. Det blir den om
hålen i botten (som är till för att släppa in mask och släppa ut överflödigt vatten) är högst 5
mm i diameter. Komposten ska också vara försedd med lock. Om kompostbehållaren är
av plåt blir den ännu säkrare, men det finns många andra bra sorter som är framställda av
till exempel återvunnen plast.
Ska du kompostera hushållsavfall bör du använda en varmkompost. Om du använder en
kallkompost bör du välja en rund modell efter de kantiga modellerna ofta får kalla hörn där
nedbrytningen fungerar dåligt. Har du en kallkompost ska den vara isolerad, så att
processen fortgår under årets kallare månader.

Placering
För att kompostbehållaren ska fungera på bästa sätt bör den placeras i skugga och i ett
vindskyddat läge, eftersom både sol och vind torkar ut komposten.

Tillgänglighet
Om komposteringen ska fungera i alla väder måste komposten vara lätt att nå. Det går an
att gå genom hela trädgården då det är sommar och fint väder, men på vintern kan det
vara värre. Placera gärna komposten på en plats du passerar dagligen. Risken för dålig
lukt är liten så länge du sköter din kompost.

Kompostmaterial
Man får inte lägga för ensidigt material i komposten, till exempel bara matrester eller bara
gräsklipp. Balansen mellan kolrikt och kväverikt material måste vara den rätta. I grova
drag kan man säga att det som är torrt och vedartat, som sågspån, flis av grenar och
kvistar, bark, halm, papper och torra löv innehåller mycket kol, medan det som är fuktigt
och färskt, som kött- och fiskrens, matrester, färskt gräsklipp, frukt och grönsaker,
innehåller mycket kväve.
För att få den rätta blandningen då du komposterar hushållsavfall (som ju oftast är
kväverikt) bör du tillsätta strö. Det är lämpligt att förvara strömaterial som till exempel torra
löv eller spån i en regnskyddad behållare intill komposten. Lägg också gärna i använt
hushållspapper och servetter. Det är bra att röra om för att få in luft. Luftens syre behövs
för att få en bra nedbrytning. Speciella luftningsstavar finns att köpa.

Kallkomposter
För att en kallkompost ska fungera även under vintern måste den isoleras. Du bör också
tänka på att "mata" den ofta för att den ska hålla värmen. Det är bättre att lägga i mindre
mängder hushållsavfall ofta än större mängder mer sällan.

