Ankomststämpel

Anmälan om kompostering av köksavfall samt
ansökan om förlängt hämtningsintervall

OBS! Blanketten kan inte användas för ansökan om befrielse från hämtning av matavfall. Befrielse från
hämtning av matavfall är bara aktuellt i Simrishamns och Tomelilla kommuner, i Ystads kommun räcker
det att du anmäler kompostering av matavfall.

1. Sökande
Namn

Utdelningsadress

Postadress

Mobiltelefon

Telefon

Organisations-/personnummer

Fax

E-postadress

2. Fastighet

Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon bostad

Telefon arbete

Fastighetens användning

Permanentboende
Antal vuxna i hushållet

Fritidsboende
veckor/år

Annat (ange vad) (ange vad)
Antal barn i hushållet

3. Kompost

Typ/fabrikat av kompostbehållare som avses användas

Fabrikstillverkad (ange fabrikat och modell)
Egentillverkad behållare (utförlig beskrivning)

Volym kompostbehållare

Avstånd till närmaste
grannes fastighetsgräns

Är kompostbehållaren sluten och skadedjurssäker?

Ja

Nej

Kompostbehållarens placering (t.ex. markbeskaffenhet, avstånd till ytvatten, dike, sjö, vattentäkt)
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4. Hantering av övrigt avfall

Beskriv vilken del av de torra soporna som avses lämnas till återvinning och hur detta görs

5. Hämtningsintervall

Nuvarande hämtningsintervall för resterande delen av hushållsavfallet1
Den del som Ni inte avser att kompostera eller kan lämnas till återvinning
Önskat hämtningsintervall för resterande delen av hushållsavfallet
1

Hämtning 26 gånger/år (2 gånger/månad, endast i Ystads kommun)
Hämtning 12 gånger/år (1 gång/månad)
Hämtning 4 gånger/år (1 gång/kvartal, endast i Tomelilla och Simrishamns kommuner)
Hämtning 2 gånger/år (1 gång/halvår, endast i Tomelilla och Simrishamns kommuner)

6. Till ansökan skall bifogas
- Ritning/karta som visar fastighetsgränser och kompostbehållarens tänkta placering
När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/
Datum

Underskrift av sökanden

Upplysningar
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken gäller. Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan
uppkomma kan leda till att beslutet hävs.
Anmälningsskyldighet vid ändringar i förhållanden som legat till grund för beslutet föreligger, t.ex. om kompostering
på fastigheten upphör eller om nyttjandet av fastigheten förändras väsentligt.
Köksavfallet skall komposteras i en skadedjurssäker behållare tillsammans med trädgårdsavfall, sågspån, torv och
liknande.
Återvinningsbart material och farligt avfall lämnas till återvinningsstationer och återvinningscentraler enligt
renhållningsbolagets anvisningar.
Endast trädgårdsavfall får eldas upp, under förutsättning att inga olägenheter uppstår, att det inte är eldningsförbud eller att det står i strid med de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.
Anmälan/ansökan är personlig och gäller således inte om fastigheten byter ägare.
För handläggning av anmälan/ansökan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en grundavgift på
1 015 kr, vilket motsvarar 1 timmes handläggningstid. Avgiften gäller under förutsättning att ansökan är
komplett. Överskjutande tid debiteras enligt timtaxa.
Anmälan/ansökan med bilagor insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00 Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se
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