Ansökan/anmälan om kompostering enligt 45 §
avfallsförordningen (2011:927) och 36-39 § i
föreskrifterna om avfallshantering inom Bräcke
kommun.

Bygg- och Miljöavdelningen
0693-161 00

Ansökan gäller: □ Hushållsavfall

□ Latrin

Anmälan gäller: □ Trädgårdsavfall inom detaljplan
Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress (gatan, box, etc.)

Postnummer

E-postadress

Telefonnummer

Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet (permanentboende, fritidsboende)

Ortsnamn

Antal personer/boende som komposten avses betjäna

Sökanden är

□ Fastighetsinnehavare

□ Nyttjanderättshavare (servitutsinnehavare
eller arrendator)

□ Annat:
(fullmakt från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare bifogas)

Komposten
Kärlets fabrikat

Storlek på kärlet (volym, antal liter)

Typ av kompost, isolerad, oisolerad, annat
Vilket avfallsslag ska komposteras

□ Matavfall
□ Annat organiskt hushållsavfall än matavfall. Specificera:

Redogörelse för kompostens skötsel och kompostjordens omhändertagande (t ex vad ska kompostjorden
användas till)

Bygg- och miljöavdelningen
Bräcke kommun

Postadress
840 60

Besöksadress
Hantverksgatan 25

Telefon
0693-161 00

E-post
bygg-miljonamnden@bracke.se

Ansökan/anmälan om kompostering enligt 45 §
avfallsförordningen (2011:927) och 36-39 § i
föreskrifterna om avfallshantering inom Bräcke
kommun.

Bygg- och Miljöavdelningen
0693-161 00

Kvitto på kompostbehållaren bifogas ansökan

Övrigt

Sökandes underskrift
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i
register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Anmälan skickas till Bräcke kommun, Bygg- och Miljöavdelningen, Box 190, 840 60 Bräcke

Information
Kompostering av hushållsavfall
Komposteringen måste ske i ordnade former i godtagbar kompostbehållare, vilket bl.a. innebär att
behållaren skall vara isolerad mot kyla om den ska användas året om, säker mot skadedjur samt
utrustad med lock. Behållaren måste placeras och skötas så att inte olägenheter för grannar och
närboende uppstår. Vid olägenhet kan Bygg- och Miljönämnden komma att förbjuda komposteringen.
Fastigheten måste ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.

Kompostering av trädgårdsavfall inom detaljplan
Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras. Uppkommer det genom kompostering olägenhet för
människors hälsa och miljön kan bygg- och miljönämnden förbjuda hanteringen.

Latrin
Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan ske i där för avsedd anläggning på
fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande för användning
av näringsämnen på fastigheten.

Information om taxor och avgifter
För handläggning av ansökan om kompostering av organiskt avfall och latrin utgår avgift enligt av
kommunen fastställd taxa.

Bygg- och miljöavdelningen
Bräcke kommun

Postadress
840 60

Besöksadress
Hantverksgatan 25

Telefon
0693-161 00

E-post
bygg-miljonamnden@bracke.se

