
 

 
 
Anmälan om kompostering  
av hushållsavfall 
 
enligt 45 § i miljöbalkens avfallsförordning 2011:927 och  
6 § föreskrifter om avfallshantering i Sundsvall  

 
 
 
Datum ____________ 
 
Fastighetsägare _________________________________________ 
 
Adress _________________________________________ 
 
Postnummer, ort _________________________________________ 
 
Fastighetsbeteckning  _________________________________________ 
 
Telefon dagtid  _________________________________________ 
 
E-postadress:  _________________________________________ 
 
 

 Vi komposterar vårt hushållsavfall i en skadedjurssäker 
behållare. 

 
Kompostbehållaren har vi 
 

 byggt själva 
 

 köpt, av fabrikatet ___________________________________ 
 
 
 
Om du vill byta kärl eller har frågor om avfallstaxan kan du kontakta  
MittSverige Vatten och Avfall på tfn 020 – 120 25 00. 
 
 

Skicka anmälan till  
Miljökontoret 

851 85 Sundsvall 
eller via e-post: miljonamnden@sundsvall.se 

 
(den här anmälan kan du fylla i digitalt, spara och sedan skicka till oss som e-post) 

 
 
 
 
 
 

Läs mer om kompostering på baksidan! 
 

       

mailto:miljonamnden@sundsvall.se


 
Rekommendationer vid kompostering 
 
Kompostering innebär att man tar ett större ansvar för sitt eget avfall. Dessutom kan 
det få en rad positiva följdeffekter som att man handlar miljövänligare, sluter 
kretslopp genom att använda kompostjorden i odling och ökar den biologiska 
mångfalden i bostadsområdet. 
 
Kompostering är inte svårt men kan kräva lite erfarenhet och skötsel. Vi vill att så 
många som möjligt komposterar men det är viktigt att inga olägenheter uppstår. En 
dåligt skött kompost kan ge problem med lukt, flugor och lakvatten. Det kan även 
finnas risk för skadedjur (fåglar och gnagare). Miljökontoret tfn 060-19 11 90 och 
MittSverige Vatten och Avfall tfn 020-120 25 00 kan ge råd och tips. 
 
Placera komposten skuggigt och gärna 4-5 meter från tomtgränsen. Berätta för dina 
grannar att ni tänker börja kompostera och förbered dem på att det kan bli lite 
problem under inkörningsperioden. Ett bra råd är att starta i liten skala. 
 
Om man vill kompostera förmultningsbart hushållsavfall ska behållaren 
vara skadedjurssäker.  
 
En kompost för endast trädgårdsavfall behöver inte uppfylla några särskilda krav då 
risken för olägenheter är liten. 
 

Kontakta gärna oss om du vill veta mer! 

 
 
 
 
 

 
851 85 SUNDSVALL 
Telefon 060-19 11 90 

E-post miljonamnden@sundsvall.se 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2020-10-29 

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 
om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära 
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via www.sundsvall.se/personuppgifter. Där hittar du även 
kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen telefon 08-657 61 00. Se även www.datainspektionen.se/kontakta-oss 

http://www.sundsvall.se/personuppgifter
http://www.datainspektionen.se/kontakta-oss
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