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Anmälan om kompostering av organiskt
hushållsavfall för en-och tvåfamiljshus samt fritidshus
plus dispensansökan för ändrade
hämtningsintervall/kärlstorlek för hushållssopor.

Miljökontoret

Fastighetsbeteckning:_____________________________________________________________
Sökandes namn:_________________________________________________________________
Sökandes personnr:______________________________________________________________
Adress:________________________________________________________________________
Postadress: _____________________________________________________________________
Tel bost samt arb:________________________________________________________________
Permanentbostad

Fritidsbostad

En- och tvåfamiljshus

Antal personer som skall använda komposten: __________ st.

Flerfamiljshus
Tomtyta: ________m²

Kompostens läge
Placering:______________________________________________________________________
Avstånd till närmaste bostadshus: ______m
Närboendes samtycke:

Ja

Kompostens konstruktion
Volym: _____ m3 Antal behållare: _____ st.

Avstånd till närmaste vattentäkt: ______m
Nej

Ej tillfrågad

Ventilerad

Sluten

Typ: __________________________________________________________________________
Värmeisolerad, material och tjocklek: __________________________________________



Fabrikstillverkad

Tillverkare:___________________________________________

Egen tillverkning
Strömaterial
Gräsklipp, löv, kvistflis

Kutterspån, träflis, barkmull

Gammal kompost, torv, hö, halm

Andra strömaterial och tillsatsämnen

Postadress:
Kommunkontoret
573 74 YDRE

Besöksadress:
Torget 6
Österbymo

Telefon: 0381-66 12 00 vxl
Telefax: 0381-66 11 91
E-Post: ydre.kommun@ydre.se

Bankgiro: 489-3582
Org.nr: 212000-0381
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UNDERTECKNAD ÄGARE AV FASTIGHETEN INTYGAR HÄRMED FÖLJANDE:
– Komposteringsanläggningen skall vara så anordnad och isolerad att den fungerar året runt.
– Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker. Till skadedjur räknas bl.a. råttor, möss,
fåglar eller flugor. Hål och springor får ej vara större än 5 - 7 mm.
– Kompostering av matavfall ska ske så att inga luktolägenheter uppstår.
– Kompostbehållaren bör placeras i skuggigt läge på tomten.
– Det färdiga kompostmaterialet ska direkt och utan risk för olägenheter tas omhand för att
användas som jordförbättringsmedel.
– Kompostering av matavfall ska ske i ”sluten behållare” av tillräcklig storlek avsedd för
användning under hela året för hushållets medlemmar.
– Fastighetsägaren tillåter att tillsynsmyndigheten eller ombud får kontrollera att komposteringen
fungerar tillfredsställande. Vid misskötsel kan tillsynsmyndigheten ställa krav på åtgärder.
Önskat hämtningsintervall av hushållssopor
Hämtning en gång varannan vecka, 80 l kärl (Gäller plan och tätbebyggd område A)
Hämtning två gånger per år, 190 l kärl (Gäller permanentbostad i glesbygd område B och C)
Hämtning en gång per år, 190 l kärl (Gäller fritidsbostad i glesbygd område B och C)
______________________________
Ort och datum

_______________________________________
Sökandes namnteckning

Delegationsbeslut
Myndighetsnämnden Byggnation och Miljö beslutar med stöd av 16 kap. 2 §
Miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 19 § och 20 § Renhållningsordning för
Ydre kommun (2015-07-08) att bifalla er dispensansökan om ändrade
hämtningsintervall/ kärl- storlek av hushållssopor i enlighet med ovan gjord ansökan.
Beslutet gäller i 9 år enligt 24 § Renhållningsordning för Ydre kommun (2015-07-08).
Myndighetsnämnden Byggnation och Miljö beslutar med stöd av 16 kap. 2 §
Miljöbalken (1998:808) samt med hänvisning till 19 § och 20 § Renhållningsordning för
Ydre kommun (2015-07-08) att avslå er dispensansökan.
För Myndighetsnämnden miljö och byggnation
______________________________
Beslutsdatum

________________________________________
Oscar Lunnbäck Miljö och hälsoskyddsinspektör

Avgift enligt taxa antagen av kommunfullmäktige.
Faktura översändes separat.
Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot
av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information
om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.
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