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ANMÄLAN
Kompostering av eget hushållsavfall och/eller latrin
Enligt §§ 28 och 29 Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör,
Hörby.

Sökanden
Person/organisationsnummer

Namn

E-post

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Uppgifter om fastigheten/hushållet
Permanentbostad

Fritidsbostad

Lantbruk med djurhållning

Antal personer i hushållet:

Kompost
Volym (m3)

Märke/modell:

Ja

Nej

Egen konstruktion (bifoga ritning)
Isolerad
Skadedjurssäker (max 5 mm hål/springor)

Typ av avfall

Hushållsavfall

Latrin

Information till Merab gällande kärlstorlek och hämtningsintervall för den brännbara delen av
hushållsavfallet:
1 gång var 14:e dag
240 liters kärl

1 gång/ månad
370 liters kärl

1 gång/ kvartal (gäller inte vid användandet av fyrfackskärl)

fyrfackskärl
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Förutsättningar för kompostering av eget hushållsavfall
Varmkompostering i isolerad tät behållare krävs. Lantbruksfastighet kan utnyttja gödselplatta som
används för lagring av gödsel för kompostering. Efterkompostering av latrin ska ske i 6 månader.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten. Önskemål om ändrat
hämtningsintervall av brännbart avfall kan anges på blanketten eller genom att kontakta MERAB.
Förpackningar och tidningar sorteras ut och lämnas antingen i fyrfackskärl eller på en
återvinningsstation/central.
El och elektronik samt farligt avfall sorteras ut och lämnas på återvinningscentralen.
Övrigt hushållsavfall läggs i sopkärl/fack avsett för brännbart avfall.

Vänd!
Höörs kommun • Miljö- och byggmyndigheten • Box 53 • 243 21 Höör
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miljo-byggnadsnamnd@hoor.se • www.hoor.se
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Kompostering av eget hushållsavfall och/eller latrin
Enligt §§ 28 och 29 Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör,
Hörby.

Var vänlig ta del av följande information







Endast fullständigt ifylld ansökan behandlas.
Vid anmälan om kompostering av eget hushållsavfall och/eller latrin tar Miljö- och
byggmyndigheten ut en avgift även om anmälan avslås. Denna är förnärvarande
900 kr/timme in enlighet med ett beslut i Kommunfullmäktige.
Miljö- och byggmyndigheten kan komma att genomföra besök vid fastigheten.
Vid ändrat ägarförhållande skall anmälan göras till MERAB, Box 94, 241 22 Eslöv 0413-684 40.
Vid frågor om ansökan kontakta Miljö- och byggmyndighetens expedition tfn 0413-281 84.

Anmälarens underskrift

Datum

Underskrift

Ansökan skickas till:
Höörs kommun
Miljö- och byggmyndigheten
Box 53
243 21 Höör

Miljö- och byggnadsnämnden bekräftar anmälan
(Anmälan enligt §§ 28 och 29 Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör, Hörby antagna av
kommunfullmäktige 2014-03-26)

Anmälan gäller tillsvidare.
Avgift i enlighet med ett beslut i Kommunfullmäktige. Faktura översändes separat.
Bristande skötsel och andra missförhållanden som kan uppkomma kan leda till att beslutet upphävs.

För Miljö- och byggnadsnämnden i Höörs kommun

Ort och datum

Evy Stenbeck
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Överklagande
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen skall ta upp Ert överklagande
måste Er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag Ni
fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen skall riktas till Länsstyrelsen i Skåne län men lämnas in till kommunen.
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Kompostering av eget hushållsavfall och/eller latrin
Enligt §§ 28 och 29 Föreskrifter om avfallshantering för Eslöv, Höör,
Hörby.

Hantering av personuppgifter
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt
ärende registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är miljö- och byggnadsnämnden.
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Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du
att en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller om du önskar mer information om hur dina
personuppgifter används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på
dataskyddsombud@hoor.se.
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