ANSÖKAN - KOMPOSTERING
Datum
               

Sökande
Namn och adress
Förnamn
               

Efternamn
               

Gatuadress
               

Telefon

Postnummer
               

Ort

Ansökan avser
Fastighetsbeteckning
               
Gatuadress

Ort

Jag ansöker om hämtningsintervall:
Tömning var fjärde vecka		

Tömning fyra gånger per år

Fritidsfastighet, tömning fem gånger under perioden maj - september

Omhändertagande
Alternativ 1 Kompostering (enligt renhållningsordning för Marks kommun 16.1§)
Behållare
Fabrikat/Märke

Egen konstruktion			

Volym

Ja		

Nej

Isolerad
Skadedjurssäker *
Är behållaren installerad/byggd
Mått/volym

*Vid egenkonstruerad kompostbehållare ska bland annat framgå om den är skadedjurssäker, vilket innebär att inga
större hål eller springor mer än 9 millimeter får finnas. Behållaren ska vara utrustad med lock och botten. Som botten kan
ett finmaskigt nät (< 9 millimeter) användas. Skicka om möjligt med foto på komposten.
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Alt. 2 Jordbruksfastighet med fast gödselhantering:

Enligt kommunens renhållningsordning, § 16:4, görs följande bedömning för annat omhändertagande än kompostering:
§ 16:4 Omhändertagande av avfall på fastighet måste kunna ske utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljö. Kommunen kan därför normalt inte tillåta att avfall eldas upp, grävs ned eller tas bort på annat likvärdigt sätt.
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Jag är medveten om att kommunen får göra tillsyn av komposten på min fastighet.
Anmälan bör skickas in snarast för att ändringen ska träda i kraft.
Blanketten sänds till Marks kommun, teknik- och serviceförvaltningen, kundtjänst, 511 80 Kinna.
Ändringsavgift utgår enligt taxa.

Bygg- och miljökontorets utlåtande:
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Kompostera
Det finns många goda skäl att kompostera hemma. Om man räknar vikten kan ditt hushållsavfall minska
till mer än hälften, vilket innebär att ditt avfall inte behöver hämtas lika ofta. Kompostjord är ett utmärkt
jordförbättringsmedel så du ska inte behöva använda konstgödsel.
I komposten trivs allehanda mikroorganismer. De äter av det organiska avfallet och det är det vi kallar
nedbrytning. För att mikroorganismer och maskar ska trivas behöver de syre och näringsrikt avfall. Vid
nedbrytningen alstras värme, vatten och koldioxid. I en varmkompost märker du av både värmeökningen och
det vatten som brukar kallas lakvatten.
Tack vare mikroorganismerna frigörs näringsämnen och maskarna ser till att kompostjorden blir lucker och
lättarbetad. När kompostjorden tillförs rabatter och grönsaksland kan näringsämnena åter tas upp av den
växande grödan.
Varmkompost
Matavfall ska du kompostera i en så kallad varmkompost. Behållaren för varmkompost ska vara utformad så
att olika skadedjur (exempelvis råttor och möss) inte kan komma in i den. Storleken på behållaren bör vara
minst 50 liter per hushållsmedlem.
Köks- och matavfall får komposteras på fastigheten under förutsättning att:
•

en anmälan har gjorts till Marks kommun och blivit bekräftad av bygg- och miljökontoret i Marks kommun
eller annan på delegation utsedd av miljönämnden.

•

avfallet kommer från bostadshus beläget på fastigheten

•

komposteringen sker i en isolerad behållare för åretruntbruk

I varmkomposten får man en temperaturökning som gör att avfallet bryts ner snabbt. En varmkompost är
isolerad. Därför pågår nedbrytningen även under vinterhalvåret. Men du kan kompostera matavfall i en
oisolerad sluten kompostbehållare, men då bör du tänka på att nedbrytningen kanske upphör under vintern.
Så här gör du:
•

Lägg grovt material i botten (till exempel kvistar) för att öka luftcirkulationen.

•

Varva mycket strömaterial med matavfallet. Som strö kan du använda torv, kutterspån, halm,
trädgårdsavfall med mera. Tänk på att ha tillgång till strö även på vintern. Använder du torv ska den vara
okalkad och ogödslad. Strömaterialet bör täcka det färska avfallet.

•

Du kan kompostera allt organiskt köksavfall, hushållspapper, kaffefilter, krukväxter med mera. Om du
har fiskrester, räkskal eller liknande tänk då på att strö över mycket eller blanda ner det ordentligt i
komposten annars är det risk för lukt.

•

Kompostera inte vedaska, cigarettfimpar, blöjor, citrusskal och kraftigt papper.

•

I en kompost bildas lakvatten. Komposten bör vara utformad så att lakvattnet kan rinna ut utan
olägenhet. Tänk på detta när du bestämmer var du ska placera kompostbehållaren.

•

Du bör låta komposten eftermogna i till exempel en trädgårdskompost. Då blir den lättare att hantera
eftersom den blir porös och nedbrytningsprocessen hinner avstanna. Om du lägger ut ej färdignedbruten kompost i grönsakslandet strax före sådd finns det risk för att frön inte kan gro.
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Kompostproblem
För torr
Om komposten är för torr behöver du vattna den. Komposten ska kännas som en urkramad svamp för att
hålla idealisk vattenhalt.
För blöt
Om komposten blir för blöt kan den börja lukta illa. Tillför mer torrt material som suger till sig fuktighet till
exempel torv eller sågspån. Blanda eventuellt också i lite grövre material för att öka genomluftningen i
komposten. Gräv om i komposten och blanda dess innehåll.
Luktar illa
Kompostmaterialet är för hårt packat och därmed uppstår det syrebrist. Gräv om i komposten och luckra den.
Flugor
Om du får problem med flugor i komposten ska du vara extra noga med att täcka köksrester med jord, torv
eller liknande. Undviks lättare i en tät behållare än i en öppen.
Myror
Myror trivs i regel bra i en kompost. De ställer dock sällan till några besvär så låt dem hållas om de inte blir
för många.

Trädgårdskompost
Trädgårdsavfall kan du kompostera i en öppen eller i en sluten behållare. Fördelen med en sluten behållare
är att det är lättare att få rätt balans i komposten. Kompostanläggningen ska placeras och skötas så att den
inte ger upphov till olägenheter.
Observera att det inte är tillåtet att lägga trädgårdsavfall på allmän mark. Det kan vid anmälan föranleda
miljöåtal om nedskräpning.
Så här gör du:
•

En trädgårdskompost bör ha kontakt med marken i botten.

•

Bottenlagret bör vara luftigt för att underlätta luftcirkulation (täck botten med till exempel kvistar och
mindre grenar).

•

Varva torrt och fuktigt material. Om mycket torrt material tillförs kan man vattna detta.

•

Om komposten blir för blöt bör du blanda i torrt material och vända eller blanda för att öka
luftcirkulationen.

•

Sönderdela avfallet så mycket du kan. Använd gärna en kompostkvarn.

•

Om du har mycket trädgårdsavfall är det lämpligt att ha flera behållare. Har du ont om plats är en sluten
behållare lämplig.

•

Bra material för en trädgårdskompost är löv, gräsklipp, ogräs, smågrenar samt frukt- och grönsaksavfall.

•

Kompostera inte ogräs som gått i frö eller grönsaker med jordbundna sjukdomar. Ogräsrötter kan du
kompostera om du lufttorkar dem först.

•

Kompostmaterial från en varmkompost bör efterkomposteras i till exempel en trädgårdskompost.

Trädgårdsavfall som inte komposteras och/eller torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får eldas
endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot andra bestämmelser.
Mer information, kontakta bygg- och miljökontoret, telefon 0320 21 70 00 eller e-post: mhn@mark.se
Besöksadress: Mor Kerstins väg 13, Kinna
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