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Anmälan om kompostering av hushållsavfall och/eller
ansökan om förlängt hämtningsintervall
Information
Gällande regler: 45 § avfallsförordningen (SFS 2011:927) samt Avfallsföreskrifter för Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner, 40-45 §§ och 50-51 §§.
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen. Även ansökan om
förlängt hämtningsintervall ska ske till kommunen. Tillstånd till förlängt hämtningsintervall medges endast om den
sökande har en godkänd kompost för hushållsavfall.
Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera, planera och
utvärdera. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används, om du vill att dessa ska
ändras eller om du inte vill att uppgifterna ska kunna användas för marknadsföring är vi tacksamma för ett
skriftligt besked till Verksamhet miljö och bygg.
Miljö- och Byggnadsnämnden tar en prövningsavgift på 1440 kr för ansökan om förlängt hämtningsintervall. Vid
avslag tar Miljö- och Byggnadsnämnden endast ut 720 kr i prövningsavgift. För anmälan om kompostering av
matavfall tar nämnden inte någon avgift.

Sökanden
Namn

Person-/Organisationsnummer

Adress

Fastighetsbeteckning

E-postadress

Telefonnummer

Mobiltelefon

Postnummer

Ort

Ansökan avser: (Kryssa för aktuellt alternativ)
Kompostering av hushållsavfall
Enkel beskrivning av plats och metod måste bifogas eller lämpligen beskrivas på denna
blankett (punkterna 1 och 2).

Förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall till två gånger om året
Jag/vi önskar förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall som uppkommer på fastigheten
(ej latrin och slam) och försäkrar att jag/vi hanterar uppkommet avfall på det sätt som
angivits på denna blankett (punkterna 1 och 2 och i bilaga 1 ”beskrivning av hantering av
avfallsslag”).

Avfallskärl (fylls endast i vid ansökan om förlängt hämtningsintervall)
Avfallskärlet delas med annan fastighet

Ja

Nej

Om Ja, ange adress/adresser till berörda fastigheter:

Skickas eller lämnas in till

VERKSAMHET MILJÖ OCH BYGG

Postadress

Besöksadress

Telefon (exp)

Fax

Hemsida

E-postadress

542 86 MARIESTAD

Stadshuset Kyrkogatan 2
MARIESTAD

0501-75 60 05
0501-75 60 20
0501-75 60 30

0501-75 60 09

www.mariestad.se
www.toreboda.se
www.gullspang.se

mbn@mariestad.se
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Beskrivning av kompostering
1. Jag ska kompostera hushållsavfallet i en varmkompost av märket 1

2. Beskriv metod för kompostering av avfall

Bifoga skiss där det tydligt framgår tomtgränser och avstånd till grannar från
kompostbehållarens tänkta placering.
Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

1

Namnförtydligande

Om kompostbehållaren är egentillverkad, så beskriv den i text och gärna med ritning

Beskrivning av hantering av avfallsslag
(fylls endast i om du ansöker om förlängt
hämtningsintervall)

Bilaga 1

Beskriv hur ni gör med följande avfallsslag
Avfallsslag
Så här gör jag
Glasförpackningar
Annat glas (t.ex. fönsterglas, trasiga vaser)
Plastförpackningar
Annan plast (t.ex. leksaker, byggplast)
Tidskrifter, skrivpapper m.m.
Pappersförpackningar
Metallförpackningar
Annan metall (t.ex. stekpannor, plåtar)
Batterier
Lysrör, lågenergilampor och glödlampor
Miljöfarligt avfall
Trädgårdsavfall
Hela textilier och skor
Beskriv hur ni hanterar avfallsslagen nedanför.
Kryssa i om avfallet läggs i grön tunna, körs till Återvinningscentral (ÅVC) eller beskriv om ni hanterar
avfallsslaget på något annat sätt.
Om du inte ger upphov till alla de avfallsslagen som föreslagits så kan du bortse från dem och endast beskriva
hur du gör med de övriga i samma grupp.
Avfallsslag

Läggs i gröna
tunnan

Körs till
Återvinningscentral

Intimhygienartiklar (t.ex. bindor,
tamponger, blöjor)
Förbrukningsvaror från kök (t.ex.
bakplåtspapper, diskborstar, disktrasor,
servetter, pappershanddukar)
Kontorsvaror (pennor, plastfickor, tejp och
tejphållare, CD- och DVD-skivor, CDfodral, radergummi, kuvert, disketter,
overhead-plast)
Badrumsartiklar (duschdraperi, gasbindor,
trasiga handdukar, näsdukar, plåster,
rakhyvlar, tandpetare, tops, tvättlappar,
bandage, smink, tandtråd, tandborstar)
Restprodukter från mat/tobaksvaror
(glasspinnar, plastskinn runt korv,
tuggummi, cigarretter, cigarrettfimpar)
Andra förbrukningsvaror
(dammsugarpåsar, kondomer, nappar,
nylonstrumpor, stearinljus, tändstickor,
snören och gummihandskar)
Uttjänta eller trasiga textilier, skor och
stövlar
Övrigt (kattsand, blomkrukor av plast,
leksaker i plast eller trä, fotofilm, LP-skivor,
fotografier, skumgummi, kassettband,
läder, paraffin, plastat papper)
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Hanterar på annat sätt
(beskriv):

