
Anmälan om kompostering av matavfall 
Enligt 33 § renhållningsföreskrifter för 
Hässleholms kommun 

Namn 

Adress 

Postnr Ort Person-/Organisationsnummer 

E-post Telefon/mobil 

2. Fastighet som anmälan gäller
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Fastighetsadress (om annan än ovan) 

Fastighetsägarens kontaktuppgifter (om annan än ovan) 

Uppgifter om fastigheten 

 Permanentbostad        Fritidshus        Lantbruk med djurhållning 

3. Kompost
Typ av kompost 

 Komposten är inköpt i handeln, varunamn……………………………………………………………… 

 Komposten är en egen konstruktion 

 Gödselvårdsanläggning 

Upplysningar 

• Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.

• För att få kompostera matavfall måste du ha en skadedjurssäker kompostbehållare alternativt en gödselplatta
eller annan gödselvårdsanläggning. För att en behållare ska vara skadedjurssäker krävs att hål eller springor i
behållaren inte är större än 5 millimeter.

• Det krävs även att du sköter komposteringen på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppstår. Du ska ha tillräckligt med utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det
färdigkomposterade materialet.

• Beviljade undantag i renhållningsföreskrifter upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten. Bristande skötsel och
andra missförhållanden som kan uppkomma vid egen kompostering av matavfall kan leda till att beslutet
upphävs.

• Enligt gällande renhållningstaxa ska full avgift debiteras även för fastigheter där det inte sker hämtning av
matavfall. Frågor om renhållningstaxan samt om praktiska frågor kring sophämtning och renhållning besvaras
av kundtjänst för Hässleholm Miljö AB på telefonnummer 0451-26 82 00 eller via e-post:
hassleholmmiljo@hassleholm.se.

Genom att ange en e-postadress godkänner du att all kommunikation, inklusive utskick av beslut, sker via e-post. 

1. Sökande/fakturamottagare

mailto:hassleholmmiljo@hassleholm.se


Adresseras till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 
1 Telefon: 0451 - 26 70 00 Fax: 0451 - 801 40 E-post: miljo@hassleholm.se Webb: www.hassleholm.se 

Avgift 
Ingen avgift tas ut för handläggning av anmälan om kompostering av matavfall .  

Så behandlar vi dina personuppgifter 
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den lagliga grunden för behandlingen 
är myndighetsutövning. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Hässleholm är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, 
kontakta oss via e-post: miljo@hassleholm.se eller telefon: 0451-26 70 00. Du kan även kontakta 
dataskyddsombudet på dataskyddsombud@hassleholm.se. På www.hassleholm.se/personuppgifter kan du läsa mer 
om hur Hässleholms kommun hanterar personuppgifter.  

Underskrift 
Datum Underskrift 

Namnförtydligande 
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