ANMÄLAN
om kompostering av matavfall

Sökande
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Postadress

Postnummer och ort

Personnummer/organisationsnummer

Telefonnummer

Mejladress

Kommunicering via mejl?

Ja

Nej

Typ av kompost som ska användas för kompostering

Köpt, isolerad och skadedjurssäker kompost
Egen tillverkning
Antal boende på fastigheten

_____ vuxna

_____ barn

Antal boende på fastigheten

Permanentbostad

Fritidsbostad, cirka _____ månader per år

Bilagor
Karta över fastigheten som visar var komposten kommer att placeras. Avstånd till tomtgräns och

närliggande fastigheter ska anges.
Vid köpt, isolerad och skadedjurssäker kompost ska en beskrivning/broschyr bifogas. Där ska det
tydligt framgå utförande, material, volym och funktion.
Vid egen tillverkning ska ritningar i skala 1:5 eller 1:10 bifogas. I övrigt samma krav som vid köpt
kompost.

Information
Har ni frågor om kompostering kontakta miljö- och byggenheten.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skickas till Sävsjö kommun, Myndighetsnämnden, 576 80 Sävsjö.
För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.
De uppgifter som ni har lämnat på denna blankett kommer att registreras, lagras och behandlas automatiskt. Myndighetsnämnden är
personuppgiftsansvarig och ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

Mejl

Webbplats

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

Egen kompostering av matavfall
Kompostering av annat komposterbart avfall än trädgårdsavfall och vegetabiliskt matavfall
ska anmälas till miljö- och byggenheten.
Kompostering medges i avsedd anläggning. Anläggningen ska vara utförd på ett sådant sätt
att effektiv nedbrytning sker och skötas på sådant sätt att inga olägenheter i form av lukt eller
andra störningar uppkommer för omgivningen. Komposten ska utföras i en sluten anordning
som effektivt utestänger fåglar, råttor och som medger ett tillräckligt lufttillträde för att få en
fullgod nedbrytning.

Hur fungerar komposten?
Kompostering av matavfall ska ske i en skadedjurssäker behållare (ingen öppning större än
7-9 millimeter) och komposten bör även vara isolerad för att fungera tillfredsställande
vintertid.
Nedbrytning i en kompost pågår i ett temperaturintervall mellan någon plusgrad och upp till
78 oC. De flesta mikroorganismer trivs bäst i ett temperaturintervall mellan 35-45oC.
Nedbrytningen sker bland annat genom bakterier, svampar, mask och gråsuggor. För att
dessa ska trivas behövs syre i tillräcklig mängd, näring och ett material som är lagom fuktigt.
Allt nytt material som läggs i komposten bör täckas över för att undvika dålig lukt.
Täckmaterial kan vara sågspån, flis av kvistar och grenar, torvmull, torra löv, träbark,
gammal kompost eller grästorv.
Matavfall som innehåller kött är rikt på kväve och detsamma gäller för gräsklipp. För att den
så kallade kolkvävebalansen ska vara rätt krävs ofta inblandning av material som är rikt på
kol, såsom flis, halm eller sågspån. PH-värdet reglerar sig självt i en kompost, vilket gör att
kalk normalt inte behöver tillsättas för att höja pH-värdet.
Sjuka växtdelar bör inte läggas i en kompost eftersom de kan ha svamp- eller
bakteriesjukdomar som kan spridas med komposten.
Komposten bör placeras i skugga eller halvskugga, vilket gör att den inte behöver vattnas så
ofta. Även ett visst skydd mot hårda vindar kan vara bra.
I en färdig kompost (som i princip liknar jord) har nedbrytningen avstannat och
temperaturen därmed sjunkit. Ett sätt att kontrollera detta är att blanda komposten och efter
ett tag undersöka om temperaturen är låg och jämn. Har temperaturen stigit då brinner
komposten fortfarande. Färdig kompost kan användas som ersättning till konstgödning i
köksland, i rabatter, runt fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter.

Har ni frågor om kompostering kontakta miljö- och byggenheten.

