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Anmälan om kompostering
av matavfall 
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Uppgifter om 
sökanden 

Namn Person- / organisationsnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Uppgifter om 
fastigheten 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress och ort 

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge  Nynäshamn Tyresö 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webbsida 
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se www.smohf.se 

Fritidsboende      Permanentboende  

Åretrunt-abonnemang Ja  Nej 

Antal boenden: 

 Jag komposterar allt matavfall. Hämtning av övrigt avfall önskas ske:  
 var fjortonde dag            var fjärde vecka

Hur kommer matavfallet tas om hand på vintern?

Vart kommer nedgrävning av matavfallet ske? Rita på en situationsplan eller karta

Vilken tid på året kommer nedgrävning av matavfallet ske?

Fyll i vid
bokashi
kompost 

Uppgifter om 
hämtnings-
intervall 

När önskas förändringen?

 Jag anmäler att jag komposterar matavfall, men önskar oförändrat hämtningsintervall

Nedan gäller Haninge och Nynäshamn

Uppgifter om
kompost
behållare 

För hemmagjord behållare ska alltid ritning bifogas anmälan

Fabrikat/modell Antal behållare Behållarens volym

   Ja Nej

   Ja Nej

   Inomhus Utomhus

Är kompostbehållaren säker mot skadedjur? 

Är kompostbehållaren isolerad?  

Kompostbehållaren är placerad  

Hemmagjord behållare ritning bifogad?     Ja
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Ort och datum 

Sökandes underskrift Namnförtydligande 

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 

Anmälan om kompostering av matavfall

Matavfall får komposteras på den egna fastigheten om det sker så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppstår.

För varmkompost: 

- Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker, dvs att behållarens sidor, lock och botten ska stänga ute flugor,
fåglar och möss.

- Kompostbehållaren ska vara värmeisolerande så att kompostprocessen inte stannar av under vintern. (oisolerade
behållare accepteras för fritidshus som endast används under sommarhalvåret).

För bokashi- metoden:

- Kompostbehållaren ska vara ett tättslutande kärl med lock för en syrefri förvaring.
- Ange på en karta var nedgrävning av matavfallet sker. Grävs matavfallet ner i odlingslådor ska lokalisering av lådorna
anges på kartan. Det är viktigt att du anger avstånd från platsen för nedgrävning till fastighetsgräns samt avståndet till
närliggande grannar.

- Ange vilken tid på året nedgrävning sker.
- Redovisa hur matavfallet tas om hand på vintern. Ett sätt är att komplettera med varmkompost under vintertid.

Förlängd hämtningsintervall kan medges förutsatt att allt komposterbart avfall komposteras och att övrig avfallsmängd 
ryms i kärlet. (Stickprov kan ske.) För information om renhållningstaxa kontakta SRV Återvinning (Haninge, Nynäshamn) 
eller Tyresö kommun.

Övriga
upplysningar
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