
Miljö- och byggnadskontoret  
Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Besök Postadress Telefon växel Fax Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-96 64 30 www.sollentuna.se
Turebergs torg Sollentuna

Anmälan gäller 

□ Kompostering 
av matavfall 

□ Kompostering
av latrin

□ Kompostering av slam
från eget avlopp

□ Annat omhändertagande

Namn Tfn dagtid

Adress Postadress

Hämtadress (om annan än ovan) 

Fastighetsbeteckning Nuvarande abonnemang (kundnummer) 

Uppgifter om komposteringen 

Typ av kompostbehållare och fabrikat Storlek (liter)        

Placering av behållare 

Antal personer i hushållet Datum då kompostering/omhändertagande startar 

Hur skall det komposterade materialet tas omhand? 

Underskrift
Jag har tagit del av informationen på sidan 2 samt försäkrar att uppgifterna i denna anmälan är riktiga.
Jag åtar mig samtidigt att anmäla till miljö- och hälsoskyddsenheten om komposteringen upphör.

Datum Namnteckning

Namnförtydligande 

Anmälan om kompostering m.m.
av avfall på den egna fastigheten
enligt renhållningsordningen för
Sollentuna kommun 14 §

Insändes till:
mbn@sollentuna.se eller
Miljö- och byggnadskontoret,
miljö- och hälsoskyddsenheten

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter görs i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Undertecknande 
innebär godkännande av att personuppgifter lagras digitalt i myndighetens ärendesystem i syfte att bereda 
ärendet och arkiveras för framtida bruk.
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Information

Varför anmälan

Kommunen ska normalt ta hand om allt
hushållsavfall för att garantera att avfallet
hanteras på rätt sätt (enligt reglerna i
Miljöbalken). Enligt Sollentuna kommuns
renhållningsordning är det dock alltid tillåtet
att kompostera sitt eget trädgårdsavfall.

Dessutom är det efter anmälan till miljö- och
byggnadsnämnden tillåtet att kompostera
matavfall samt latrin/avloppsslam från det
egna hushållet om det kan ske utan
olägenhet för hälsa eller miljö.

Annat omhändertagande av avfall på den egna
fastigheten får inte ske om det inte har
anmälts till miljö- och byggnadsnämnden
senast tre veckor i förväg. Nämnden prövar
om omhändertagandet kan ske utan att det
uppstår olägenhet för hälsa eller miljö. Den
kan förbjuda omhändertagandet eller
besluta om försiktighetsåtgärder (reglerna
om anmälan finns i 14 §
renhållningsordningen för Sollentuna
kommun).

Information om avgift

En avgift kommer att tas ut enligt gällande
taxa för kommunens verksamhet inom
miljöbalkens (1998:808) område, antagen av
kommunfullmäktige. Läs mer på https://
www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-
styrs-sollentuna/forfattningssamling/sfst/

OBS! Kompostering av köksavfall ska alltid
ske i en sluten kompostbehållare som är
tillräckligt stor. Behållaren måste vara
skadedjurssäker med väggar, lock och botten
(nätbotten godtas), inga glipor får vara större
än 5 mm. Den bör också vara isolerad för
att fungera bra under vår, höst och vinter.
Tänk på att lukt från till exempel räkskal
undviks enklast genom att dessa direkt täcks
över (till exempel med strö eller med annat
kompostmaterial) när de läggs i komposten.

Läs mer om kompostering och
renhållningsavgift på www.seom.se.

Vid frågor

Vid frågor om renhållningstaxan eller om

hämtningsintervall, kontakta Sollentuna

Energi och Miljö, tfn 08-623 88 00 (växel).

Övriga frågor besvaras av miljö- och hälso-
skyddsenheten, telefon- och besökstid 08.00-
17.00. Ring 579 210 00 och begär
Kontaktcenter, eller skicka via e-post till 
mbn@sollentuna.se

Kopia: Miljö- och byggnadsnämnden,
Sollentuna Energi och Miljö.
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