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ANMÄLAN OM KOMPOSTERING/EGET
OMHÄNDERTAGANDE AV HUSHÅLLSAVFALL
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) och 32 §
föreskrifter om hantering hushållsavfall i Söderhamns
kommun

Blankett som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att sändas tillbaka till sökanden
och innebär således förlängda handläggningstider. En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt
taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Sökande
Sökande

Person-/Organisationsnummer

Utdelningsdress

Telefon dagtid

Postnummer och postort

E-post

Fakturaadress (om annan än ovan)

Anmälan avser

Typ av fastighet

Matavfall

Fekalier

Permanentboende

Fritidsboende

Urin

Annat*:

Flerbostadshus
Annat, ange verksamhet:

Skola/förskola

Latrin (fekalier och urin blandat)
Typ av toalett (behöver ej anges om anmälan endast avser matavfall)

Fastighetsbeteckning

Antal boende på fastigheten

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon dagtid

*För eget omhändertagande av slam används separat blankett

Avfallet omhändertas genom
Kompostering

Spridning av urin

Annat:____________________________

Uppgifter om kompostbehållare
Varmkompost (+50°C ska uppnås)

Isolerad

Skadedjurssäker

Fabrikat: ________________________________________________________________________________
Volym per behållare/fack(liter):_______________

Antal behållare/fack:__________________

Egen byggnation, ritning bifogas anmälan.
Hur sker efterkompostering?

Lagring i antal månader

Tillgänglig spridningsareal, m2

Kompostens avstånd till grannes tomtgräns, m

Vilka kompostkunskaper finns?

Kurs/studiecirkel

Egen erfarenhet sedan år:

Annat:

Hur ska färdig kompost/jord användas?
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Behandling av urin
Urin avleds till särskild behållare/tank för lagring
Behållarens storlek (liter)

Lagring i antal månader

Spridning kommer att ske på:

Trädgårdsland

Gräsmatta

Rabatter

Tillgänglig spridningsareal, m2

Övriga upplysningar

Bilagor
Eventuell ritning av hemmagjord kompostbehållare
Annat:

Underskrift
Ort

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter. Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna
dataskyddsförordning. Den information vi samlar används endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna
hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka
personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina
personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se.
För mer information se www.soderhamn.se

Anmälan skickas eller lämnas in till:
Bygg- och miljönämnden, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

INFORMATION

Eget omhändertagande av hushållsavfall

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN
Bygg- och miljöförvaltningen

För eget omhändertagande (genom exempelvis kompostering) av matavfall, latrin, urin och slam krävs en
anmälan till bygg- och miljönämnden. Ska du enbart kompostera trädgårdsavfall krävs ingen anmälan.
Om hanteringen kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö beviljas anmälan, oftast med
försiktighetsmått. En kopia på beslutet skickas till Söderhamn Nära.
Matavfall

Fekalier/latrin

Vid kompostering av matavfall ska en ändamålsenlig
kompostbehållare användas. Behållaren ska vara
skadedjurssäker. Det innebär att behållare inte bör ha
hål som är större än 5 mm eftersom möss kan ta sig in i
hål som är 6-7 mm stora. Behållaren bör också vara
ventilerad för att tillföra syre till kompostmaterialet men
ska samtidigt ha ett tätslutande lock. Om
kompostbehållaren ska användas vintertid bör den vara
isolerad. Kompostbehållaren måste placeras,
underhållas och skötas så att olägenhet (lukt och flugor)
inte uppstår. Du måste kunna ta hand om den färdiga
kompostjorden på den egna fastigheten.

Fekalier och latrin (fekalier och urin blandat) innehåller
smittämnen och ska därför inte spridas innan
behandling, kompostering eller lagring under lång tid.
Behållaren ska vara skadedjurssäker och tät botten,
lakvattnet får inte läcka ut till marken.
Varmkompostering
Vid varmkompostering ska du kompostera
fekalierna/latrinen i minst två månader. Under tiden får
inget nytt material tillföras. Komposten måste uppnå en
temperatur på minst 50 °C för att hygieniseras. Innan
den används till gödning ska den även efterkomposteras
i minst sex månader.

Urin
Urin är en ren näringslösning som normalt sett har låga
halter av smittämnen och tungmetaller. Därför är det
lämpligt att separera urinen från fekalierna.
Lagring
Eftersom urinen endast ska spridas under växtsäsongen,
vanligtvis april till oktober, är det viktigt att man har
möjlighet att lagra urinen under resten av året. För att
räkna ut hur stor lagringskapacitet du behöver, ska du
utgå från att det blir 1-1,5 liter urin per person och dygn.
Urinbehållaren ska vara tät och av åldersbeständigt
material som tål högt pH.
Spridning av urin
När du sprider urin i din trädgård behöver du en yta på
minst 40-50 m2 per person, dvs. cirka 150-300 m2 för en
familj. Spridningen sker enklast med hjälp av
vattenkanna med stril och ska göras så nära markytan
som möjligt. Mylla eller vattna sedan ner den. Gödslar
du dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas, ska
det gå minst en månad mellan spridning och skörd, som
en extra försiktighetsåtgärd.

Långtidslagring
Om komposten med fekalier/latrin inte uppnår en
temperatur på minst 50 °C under
komposteringsperioden kallas det långtidslagring i
stället. Om detta sker måste materialet lagras i minst två
år till för att det ska vara tillräckligt hygieniserat för att
du ska kunna använda det som gödning.
Spridning av fekalier/latrin
Vid spridning av behandlade fekalier i din trädgård
behöver du en yta på minst 10 m2 per person och år. En
familj på fem personer behöver alltså ca 50 m2
odlingsyta. För latrin gäller samma spridningsyta som för
urin, dvs. 40-50 m2 per person.

