ANMÄLAN OM KOMPOSTERING AV ANNAT
AVFALL ÄN TRÄDGÅRDSAVFALL

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Namn

Person-/organisationsnummer

Boendeadress

Telefon dagtid

Postnummer och ort

Telefon mobil

E-post

Fastigheten används till:

Helårsbostad

Fritidsbostad

Antal personer i hushållet

Annat, ange

Antal nätter/år …………

Typ av kompostbehållare:
Fabrikat och utformad för:

Avfallslag som ska komposteras

Varmkompost
Ja
Nej

Material (ange)

Volym (liter)

Skiss/beskrivning av kompostbehållare bifogas
Vart på tomten ska komposten placeras? (skissa tomten och märk ut kompostens placering)

Ort och datum

SKICKAS TILL:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 LJUNGBY

Namnförtydligande
Underskrift

POSTADRESS

341 83 Ljungby
E-POST

Information nästa sida

BESÖKSADRESS

Olofsgatan 9

miljo.byggnamnden@ljungby.se

TELEFON

ORG NR

TELEFAX

WEBBPLATS

0372-78 90 00
0372-78 92 42

→

212000-0670
www.ljungby.se

BANKGIRO

156-0879

Information
Enligt § 22 renhållningsordning för Ljungby kommun, antagen av kommunfullmäktige den 3
november 2014, föreligger det anmälningsplikt för fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, som
avser att kompostera annat avfall än trädgårdsavfall.
Miljö- och byggnämndens riktlinjer vid handläggning av anmälan
För att kompostera matavfall krävs:
• kompostering av annat komposterbart avfall än trädgårdsavfall får endast utföras i sluten behållare för
att fåglar, råttor och andra skadedjur inte kan ta sig in i komposten,
• kompostbehållaren ska vara av typen varmkompost, eller så stor att den rymmer hela den
komposterbara mängden under den årstid som nedbrytningen är lägre. Behållaren ska medge ett
tillräckligt luftflöde så att en fullgod nedbrytning kan erhållas,
• platsen ska väljas så att grund- eller ytvatten inte kan förorenas eller någon annan negativ
miljöpåverkan uppstår samt,
• kompostbehållaren ska placeras så att olägenhet inte uppstår för grannarna
Avgift
För handläggning av anmälan tas en avgift om 1 159 kronor, enligt taxa antagen av
kommunfullmäktige.
Avgiften tas ut även om ansökan inte godkänns.
Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden.

