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Rutin för anmälan om kompostering 
 

Rutinbeskrivning 
 

 Kompostering av hushållsavfall är ett omhändertagande av hushållsavfall som 

omfattas av 15 kap. 18 § miljöbalken. Omhändertagandet ska anmälas enligt 45 i § 

Avfallsförordning (2011:927). 

 

 Anmälan om kompostering kan avse matavfall och latrin. Anmälan om kompostering 

av matavfall kan göras i kombination med ansökan om befrielse från hämtning av 

matavfall (endast Simrishamns och Tomelilla kommuner), i ansökan om förlängt 

hämtningsintervall för restavfall, i ansökan om total befrielse från sophämtning, eller 

för sig självt (i Ystads kommun där man har matavfallsinsamling på frivillig basis och 

därmed inte behöver ansöka om befrielse från hämtning av matavfall, eller i områden i 

Simrishamns och Tomelilla kommuner där det ännu inte finns hämtning av matavfall). 

 

 Vad gäller latrin behöver man inte längre ansöka om befrielse från hämtning, eftersom 

alla tre kommuner upphört med latrinhämtning. Detta innebär också att det inte blir 

någon tidsbegränsad dispens som medges. 

 

 Kontrollera att anmälan är komplett. Om inte skickas den tillbaka för komplettering.  

 

 När anmälan är komplett granskas uppgifterna i denna.  

 

 Beslut fattas med stöd av kommunernas avfallsföreskrifter och hänsynsreglerna i 

miljöbalken enligt mall i MiljöReda.  

 

 Beslutet är personligt och upphör att gälla om fastigheten byter ägare, vilket det ska 

finnas information om i beslutet. 

 

 Information om hur man överklagar till länsstyrelsen ska bifogas beslutet. 

 

 Miljöförbundets information om kompostering av matavfall eller latrin ska bifogas 

beslutet. 

 

 Kopia av beslutet skickas till Ökrab, Måsalycke avfallsanläggning, 277 45 S:t Olof, 

eller till Ystads kommun, Avfallsenheten, Koppargatan 7, 271 80 Ystad. 
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 Objekt skapas i renhållningsregistret. I objektet registreras handläggare, vilken typ av 

omhändertagande som medgivits, datum för medgivande samt delegationsnummer. 

 

 Fakturering sker enligt gällande rutin. 

 

 Ärendet avslutas. 

  
 

Lagrum 
Renhållningsordning för Simrishamns och Tomelilla kommun resp. Ystads kommun  

Miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 3 och 6 §§) 

Miljöbalken 26 kap. 9 § 

 

 


