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Kompostering av eget hushållsavfall (matavfall)
och/eller latrin Enligt §§ 28 och 29 Föreskrifter om
avfallshantering för Eslöv, Höör, Hörby.

Sökanden
Person/organisationsnummer

Namn

E-post

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Uppgifter om fastigheten/hushållet
Permanentbostad

Fritidsbostad

Lantbruk med djurhållning

Antal personer i hushållet:

Kompost

Volym (m3)

Märke/modell:
Ja

Egen konstruktion (bifoga ritning)
Isolerad
Skadedjurssäker (max 5 mm hål/springor)

Nej

Typ av avfall

Hushållsavfall (matavfall)

Latrin

Önskat hämtningsintervall samt kärlstorlek för den brännbara delen av
hushållsavfallet:
1 gång var 14:e dag (standard)
190 * / 240 liters kärl

1 gång per månad

1 gång per kvartal (enskilt belägen fastighet)

370 liters kärl

* tillhandahållande av 190 liters kärl har upphört

Förutsättningar för kompostering
Varmkompostering i isolerad tät behållare krävs. Lantbruksfastighet kan utnyttja gödselplatta som används
för lagring av gödsel för kompostering. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna
komposten.
Kompostering av latrin ska ske i tät behållare. Efterkompostering ska ske i 6 månader. Fastigheten ska ge
utrymme för användning av den erhållna komposten.
Önskemål om ändrat hämtningsintervall av brännbart avfall anges på blanketten eller genom att kontakta
MERAB.

Vänd!

Miljö- och samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Stadshuset, Gröna Torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-624 54
E-post: maria.lantz@elsov.se/anna.emilsson@eslov.se Webb www.eslov.se
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Kompostering av eget hushållsavfall (matavfall)
och/eller latrin Enligt §§ 28 och 29 Föreskrifter om
avfallshantering för Eslöv, Höör, Hörby.

Beslut
Utskrivningsdatum

Handläggningsavgift

□ Kompostering skall ske enligt informationen under ”Information vid egen kompostering av
komposterbart hushållsavfall” (se nedan).
□ Hämtning av den brännbara, dvs. den torra delen av hushållsavfallet:______________________
□ Anmälan föranleder inga ytterligare åtgärder
För Kommunstyrelsen
Underskrift

Information om Personuppgiftslagen (PUL)
De personuppgifter du lämnar i din ansökan/anmälan som behövs för att behandla ditt ärende kommer att
registreras i kommunens databas. Eslövs kommun behandlar personuppgifterna enligt bestämmelserna i
personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om hur dina
personuppgifter behandlas. Upptäcker du felaktigheter är myndigheten skyldig att på din begäran rätta uppgifterna.

Information vid egen kompostering av komposterbart hushållsavfall
Det komposterbara hushållsavfallet skall komposteras i en isolerad, skadedjurssäkrad behållare tillsammans med
trädgårdsavfall, sågspån, torv eller liknande.
Endast trädgårdsavfall får eldas upp. I detaljplanerat område är eldning av trådgårdsavfall förbjuden under
perioden 1/5 till 30/9.
De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. gäller. Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan
uppkomma kan leda till att beslutet upphävs.
Anmälningsskyldigheten föreligger vid ändringar i förhållande som motiverat anmälan och som legat till grund för
beslutet. Anmälan är personlig och gäller således ej om fastigheten byter ägare.

Miljö- och samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Stadshuset, Gröna Torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-624 54
E-post: maria.lantz@elsov.se/anna.emilsson@eslov.se Webb www.eslov.se

