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Postadress Besöksadress Kontaktinformation Organisationsnummer Internet 
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815 80 Tierp 

 
Anmälan om kompostering av matavfall 
Enligt 27 § Renhållningsordning för Tierps kommun 
 
Information om avgift  
Handläggningsavgift för anmälan tas ut enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa. För anmälan via e-tjänst på 

www.tierp.se tas avgift ut för en halv timmes handläggningstid och för anmälan via pappersblankett tas avgift ut 

för en hel timmes handläggningstid. 

 
 

Medsökande  
Namn 

 

Personnr/org.nr 

Postadress Postnr Ort 

 

Telefon dagtid 

 

E-post 

 

Fakturaadress om annan än sökande 
Namn 

 

Personnr/org.nr 

Adress 

 

Postnr Ort 

Kontaktperson/referens 

 

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

 

Fastighetsägare 

Fastighetsadress 

 

Är du som anmälare ägare av fastigheten? 

Har fastighetsägaren lämnat sitt godkännande av komposten?  

Fastighetsägarens godkännande krävs för nyttjande av kompost på fastigheten 

Är du som sökande den som står på renhållningsabonnemanget? 

󠄀Ja 󠄀         󠄀󠄀Nej 

󠄀Ja 󠄀         󠄀󠄀Nej 

󠄀Ja 󠄀         󠄀󠄀Nej 

Anmälan avser 

□ Permanentbostad □ Fritidshus Antal boende i hushållet: __________ 

Sökande 
Namn 

 

Personnr/org.nr 

Postadress Postnr Ort 

 

Telefon dagtid 

 

Mobiltelefon 

 
 

E-post (om e-postadress anges kommer denna att användas som huvudsakligt kontaktsätt) 

 

http://www.tierp.se/


Sida 2 av 3 
 

Postadress Besöksadress Kontaktinformation Organisationsnummer Internet 

Medborgarservice Kommunhuset Telefon: 0293-21 80 88 212000-0266                              www.tierp.se 
Tierps kommun Centralgatan 7, Tierp E-post: Medborgarservice@tierp.se 
815 80 Tierp 

För att kunna hantera din anmälan behöver Tierps kommun tillgång till vissa personuppgifter. När du skickar in uppgifter via blanketten 

kommer de att behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. 

Personuppgifterna bevaras/gallras i enlighet med gällande dokumenthanteringsplan. Mer information om hur vi behandlar 

personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på www.tierp.se/GDPR 

 

Uppgifter om kompostbehållaren 

□ Fabrikat och modell: ________________________________ 

□ Egentillverkad, bifoga ritning/bild med beskrivning 

Antal: _____ st. 

Antal: _____ st. 

Volym: _____ liter 

Volym: _____ liter 

Är komposten säker från skadedjur? Springor får inte vara större än 6 mm □ Ja □ Nej 

Är komposten isolerad? □ Ja □ Nej 

Finns lock och botten på komposten? □ Ja □ Nej 

Förlängt hämtningsintervall av brännbart avfall 

□ Ansöker samtidigt om förlängt hämtningsintervall av brännbart avfall enligt  
30 § Renhållningsordning för Tierps kommun. (Miljöservice, med hämtning var 4:e vecka) 

 

 

 

………………………………........       ………………………………........       ………………………………........ 

 

………………………………........       ………………………………........       ………………………………........ 
Sökandes underskrift Namnförtydligande Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanketten skickas till: 

Tierps kommun 

Medborgarservice 

815 80 Tierp 

E-post: Medborgarservice@tierp.se 

 

http://www.tierp.se/GDPR
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Information - Kompostering av hushållsavfall 

Kompostering av hushållsavfall på den egna fastigheten ska anmälas till Medborgarservice. Den 

som komposterar sitt förmultningsbara hushållsavfall själv får ett utmärkt jordförbättringsmedel till 

rabatter och trädgårdsland. För att inte orsaka några olägenheter för människor eller miljö, är det 

viktigt att den behållare man använder är sluten och samtidigt ventilerad. 

Inom Tierp kommun påbörjades under 2017 utsortering av det organiska avfallet. 

Kommunen ansvarar för att hämta och ta hand om allt hushållsavfall. Det är inte tillåtet att 

själv transportera brännbart eller komposterbart hushållsavfall. 

Får inte orsaka olägenheter 

Grundregeln för all avfallshantering är att den ska ske utan att orsaka olägenheter för människor 

eller miljö. Komposterbart köksavfall är näringsrikt och kan locka till sig bl.a. möss, råttor och 

fåglar, som kan bära på smittsamma sjukdomar. När hushåll komposterar sitt matavfall själva är det 

viktigt att det görs på ett sätt som inte gynnar skadedjur eller orsakar andra olägenheter.  

Godkända behållare 

För att bli befriad från hämtning av matavfall krävs att allt matavfall som uppkommer komposteras i 

en ändamålsenlig och skadedjurssäker behållare, där springor inte får vara större än 6 mm. 

Bygga själv 

Det går bra att tillverka en egen kompostbehållare om man vill, kravet är att den ska vara 

ändamålsenlig och skadedjurssäker. 

 Behållaren ska vara sluten, stabil och tillverkad av beständigt material.  

 Det får vara max 6 mm stora hål och springor för ventilation och dränering.  

Behållarens storlek 

Kompostbehållaren ska rymma allt komposterbart avfall som uppkommer i hushållet. Ett riktvärde 

är 100 liter per person om behållaren är oisolerad. I en väl isolerad behållare pågår nedbrytningen 

även under vintern, det kan då räcka med halva volymen. 

Sköt om din kompost 

För att komposten inte ska orsaka olägenhet ska måste den skötas på rätt sätt. Om komposten är för 

tät eller blöt ruttnar avfallet istället för att förmultna.  

Vid syrebrist bildas det illaluktande gaser och i värsta fall giftiga svampsporer. Därför ska en 

kompost släppa in luft och släppa ut lakvatten. Känns materialet som en urkramad tvättsvamp är det 

bra.  

Om man komposterar i en isolerad behållare går nedbrytningen snabbare och alstrar högre värme, 

vilket dödar sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan finnas i avfallet. 

Mer information 

Ytterligare information om kompostering finns på www.tierp.se 

För frågor om avfallshämtning och avgifter kontakta kundtjänst på Tierps Energi & Miljö AB, 

telefon 0293-21 99 00 eller www.temab.tierp.se 

 
 


