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Anmälan om eget omhändertagande av matavfall genom hemkompostering eller Bokashi (typ av fermentering)
Anmälan avser hemkompostering/Bokashi-behandling av matavfall. Kompostering av trädgårdsavfall = ingen anmälan.

Typ och omfattning av anmälan
Anmälan avser hemkompostering av matavfall

Anmälan avser Bokashi-hantering av matavfall
Underlättar bl a omhändertagandet
av matavfall under vinterhalvåret.
Kärl för brännbart ersätts med dito
140 l kärl + avdrag med ca 226 kr/år.

Anmälan om kompostering/Bokashi  jag vill ha kvar matavfallskärlet
Anmälan om kompostering/Bokashi  jag vill ta bort matavfallskärlet

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Telefon

Jag/vi äger

Jag/vi äger inte

fastigheten

E-post

Kommunikation med anledning av anmälan ska ske via e-post (digitalt)
Ska ske med post
Anmälan avser ett permanentboende
Fritidsboende
uppge
Jordbruksfastighet
Antal hushåll
Tot. antal personer
ungefär antal övernattningar/år:

Bilaga 2: Hemkompostering & Bokashi
Sökanden har tagit del av och är införstådd med kraven som följer av kompostering/Bokashi i bilaga 2.

Ja

Skyddsavstånd för kompost
Kompost bör inte placeras närmare tomtgräns (granne) än 5 meter.

Uppfylls

Minst 10 meter till borrad/grävd brunn eller annan dricksvattentäkt.

Uppfylls

Typ, antal kompostbehållare mm

Ev. kommentarer
ifylls på nästa sida.

Bokashi-kärl, förbehandling/jäsning mm

Jag har kvar mitt matavfallskärl för att underlätta omhändertagandet vissa perioder
Varmkompost krav. Vanlig storlek 350 – 450 liter, välj Uppge typ/fabrikat, volym och antal kärl samt förvaden större om också trädgårdsavfall ska komposteras. ringsplats av förbehandlade/jästa Bokashi-rester innan
Mer än en kompost kan behövas. Egentillverkad kom- matresterna grävs ner i jorden/trädgårdslandet.
post ska uppfylla kraven i bilaga 2.
Fabrikstillverkad komposten (uppge namn) Antal
Typ/fabrikat av Bokashi-kärl
Volym Antal
Egentillverkad kompost
Volym (riktvärde 350 – 450 liter/kompost)
Postadress
Miljökontoret, 781 81 Borlänge
Besök: Palladium, Sveavägen 21

Antal

Förbehandling/jäsning av Bokashi-rester sker sommartid:
inomhus

Telefon Servicecenter
0243-740 00

i växthus

i utekompost
E-post/webb-sida
miljokontoret@borlange.se
www.borlange.se
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Typ, antal kompostbehållare mm

Bokashi-kärl, förbehandling/jäsning mm

Jag har tagit bort mitt bruna matavfallskärl och komposterar hela året ute i:

Jag har tagit bort mitt bruna matavfallskärl och förbehandlar/jäser Bokashi-rester vintertid:

inköpt varmkompost

inomhus

egentillverkad varmkompost

*Oisolerad kompost ok, EM-mikroberna tål infrysning.

i växthus

i utekompost*

Nyttiggörande av kompostjord/Bokashi-rester
Generellt bör odlingsytan uppgå till 5 – 10 m2 för att nyttiggöra kompostjord/Bokashi-rester från 1 hushåll (4 pers).
Kompostjorden/Bokashi-resterna ska användas på den egna fastigheten (krav). Uppfylls
Jag har kvar mitt matavfallskärl varför nedan uppgivna arealer inte är helt tillämpliga
m2

Min tomt är på

varav odlingsytan uppgår till

Ev. kommentarer
ifylls nedan.

m2.

Kommentarer

Lagstöd
Miljöbalken (1998:808): 15 kap 19, 23-25 §§
Avfallsförordningen (2020:614): 5 kap 15 §
Föreskrifter om avfallshantering, Borlänge kommun (2019-05-21) 9, 13, 37, 40 §§
Taxa för miljönämndens arbetsområden inom miljö och hälsoskydd. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-12-12
(§ 250), reviderad 2020-11-19 (§ 103).

Bilaga
 Bilaga 2 Hemkompostering & Bokashi
Datum och underskrift av sökanden
Datum

Namn (fastighetsägare)

Inskickande av anmälan
Anmälan skickas via e-post till:
eller postas till:

miljokontoret@borlange.se

Miljökontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

Information
Enligt Taxa för miljönämndens arbetsområden inom miljö och hälsoskydd är handläggning av eget omhändertagande av matavfall fast och bestämd till 1 timme. I enskilda fall får avgiften nedsättas. Generellt bedöms handläggningstiden till cirka 0,5 timme. För 2021 är avgiften 992 kr per timme.
Lämnade uppgifter kommer att registreras i en databas och behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning art.
6 1e myndighetsutövning (General Data Protection Regulation). Kontakta servicecenter för mer information om
hur Borlänge kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Frågor? Kontakta miljökontoret via servicecenter, se sidfot.

