
 
 

  
 

 
 
 

 
 

    
       

    
 

 
  

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
   

   

  

  

 
 

  

    

  

  

         
       

   
        

      

       

   

  

  
 

    
 
         

   

 
 

   

 

     

   

 

 

Bygg-och miljönämnden 

Anmälan om kompostering av hushållsavfall 
i fritidshus 
Enligt 45 § Avfallsförordningen (2011:927) 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Sökandes namn Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefon E-post 

Typ av kompost 

Ej isolerad enklare typ av kompost 

Isolerad kompost (varmkompost) Fabrikat och modell:_______________________________________________________ 

Bokashi 

Annan kompost, ange vilken: 

Kompostering ska kunna ske under den tid som fritidshuset används, vintertid innebär det att du har en varmkompost, bokashi eller 
motsvarande. Om en egentillverkad kompostbehållare ska användas bifoga då bilder, skisser etc. Beskriv och rita en skiss över din 
kompostbehållare samt ange vilket material kompostbehållaren är byggd av och isoleringens tjocklek För att komposten ska vara 
skadedjurssäker behöver den även ha någon form av skydd i botten. Skyddets springor behöver vara mindre än 0,5 cm. 

Kompostens läge: Inomhus Utomhus 

Fritidshuset används under: Hela året Endast sommartid Endast vintertid 

Kompostering kommer att ske i lämplig skadedjurssäker behållare med lämplig placering och skötsel (tillsyn kan komma att ske) 

Kärl och avgift 
Önskemål om kärl: 

Både grönt och brunt kärl Endast grönt kärl 

I grönt kärl får endast brännbart avfall läggas, i brunt kärl får endast organiskt avfall läggas. 
Avgift för hämtning av avfall från fritidshus är densamma oavsett om du komposterar eller inte. 

Underskrift 
Underskrift 

Namnförtydligande Ort och datum 

Mottagningsbesked/Bekräftelse 

Samhällsbyggnad har mottagit anmälan om kompostering av avfall på fastigheten. 

Handläggare Ort och datum 

Kommentar 

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer på 
www.skelleftea.se/blanketter. Registrering av personuppgifter kommer att ske för att kunna debitera en korrekt avgift då tjänsten är 
avgiftsbelagd. Avgift betalas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 
Postadress Besöksadress Telefon, kundtjänst E-postadress: 
Samhällsbyggnad Trädgårdsgatan 7 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se 
Miljö och hälsa Plan 2 Tryck 3 Hemsida: www.skelleftea.se/invanare 
931 85 Skellefteå Organisations nr 

212000-2643 

www.skelleftea.se/invanare
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