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ANMÄLAN
Kompostering av matavfall/nedbrytbart hushållsavfall
Tänk på!
 För att kompostering av matavfall/nedbrytbart hushållsavfall
ska medges ska komposten och komposteringen uppfylla
Norrtälje kommuns riktlinjer på sid 2.

Uppgifter om fastigheten och sökande
Fastighetsbeteckning:

Boendeform:

Sökande:

Telefon dagtid:

Permanentboende

Folkbokföringsadress:

Postnummer:

Eventuell e-postadress: (texta tydligt)

Fritidsboende

Ort:

Hur vill du få vårt besked på din anmälan

Via e-post

Via brev

Uppgifter om hushållskomposten
Komposten är på plats och klar att tas i bruk/är tagen i bruk från och med datum:……….……………..……………………...……….
Komposten är:

En egen konstruktion

Inköpt i handeln med varunamn/fabrikat:…………..………..……………..……….……

Allt matavfall, året om, som uppkommer på fastigheten kommer att komposteras:

Ja

Nej

Önskemål om abonnemang för hämtning av det brännbara hushållsavfallet
Jag önskar abonnemang

Samma abonnemang som jag har i dag
Annat abonnemang, ange benämningen på abonnemanget du önskar:…….………………………………………………………….
(valbara abonnemang finns på sid 3)

Namnunderskrift
Jag är införstådd med att:


för att kompostering av matavfall/nedbrytbart hushållsavfall ska medges ska komposten och komposteringen uppfylla
Norrtälje kommuns riktlinjer på sid 2



om jag ovan har kryssat Ja för att allt matavfall, året om, kommer att komposteras innebär det att inget matavfall får
läggas i restavfallskärlet (sopkärlet)/sopsäcken



om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska den kompletteras med ytterligare behållare



hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
Datum och namnteckning

Namnförtydligande

Så lämnar du in anmälan
Anmälan (endast sid 1) kan skickas per post eller digitalt till oss. Då fotograferar du av sidan i hög kvalitet eller skannar till
pdf-format och mejlar till oss.
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Adress: Norrtälje kommun, Renhållningsavdelningen, Box 802, 761 28 Norrtälje
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
Vi tar inte betalt för att handlägga din anmälan.
Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun inklusive bolag och kommunalförbund behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta
ansvarig nämnd om du vill veta mer.
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Anmälan om kompostering
För att kompostering av matavfall/nedbrytbart hushållsavfall ska medges ska komposten och
hanteringen uppfylla Norrtälje kommuns riktlinjer nedan avseende konstruktion, volym och
hantering/ansvar.
Kompostens konstruktion


Du kan köpa en kompost i handeln, bygga en kompost själv eller använda dig av lämpliga kärl



Komposten ska vara ventilerad och ventilationen ska förses med insektsnät



Komposten ska vara utförd av tåligt material (undvik impregnerat virke som kan påverka
komposteringsprocessen)



Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sin in



Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in



Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten

Kompostens volym


Komposten anpassas efter antalet personer i hushållet. Som riktlinje kan du räkna enligt nedan:
Oisolerad (kallkompost): 100 liter/person och år.
Isolerad (varmkompost): 50 liter/person och år.
Roterande och isolerad: 25 liter/person och år.



Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för
att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna



Du ansvarar för att kompostens volym är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande kompostering av det matavfall/nedbrytbara hushållsavfall som uppkommer på fastigheten. Om tillfredsställande kompostering inte uppnås i befintlig anläggning ska en behållare med större volym
införskaffas eller befintlig kompletteras med ytterligare behållare som uppfyller våra riktlinjer

Kompostering - hantering/ansvar


Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost



Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark



Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 meter från tomtgräns



Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden



Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa)
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Matavfallskärl i stället för kompostering
När matavfallsinsamling införs i ett område kan man välja att lämna allt matavfall i kommunens matavfallskärl i stället för att kompostera det. Det insamlade matavfallet blir biogas och biogödsel. Kärlet
kostar inget extra, töms samtidigt som restavfallskärlet (sopkärlet) och man betalar samma avgift för
avfallshämtningen som om man skulle kompostera. Information om matavfallsinsamlingen finns på
www.norrtalje.se/matavfall. Matavfallsinsamling införs i nuläget inte på öar utan bro- eller bilfärjeförbindelse.

För mer information
Information kring avfallshämtning och avgifter finns på www.norrtalje.se/sophamtning
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter.
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00
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Valbara abonnemang för avfallshämtning i Norrtälje kommun
Abonnemangen gäller från 1 januari 2019 tills ny avfallstaxa beslutas av kommunfullmäktige.
Abonnemangsavgifter, hämtscheman och tilläggsavgift för gångavstånd finns på www.norrtalje.se/sophamtning
Fastlandshämtning – Fastigheter på fastlandet och öar MED bro- eller bilfärjeförbindelse
Benämning
på abonnemanget
26 hämtningar/år
Grundintervall
för permanentboende

13 hämtningar/sommar
Grundintervall
för fritidsboende

Beskrivning av abonnemanget
Valbart för permanentboende och fritidsboende
Vid tömning jämna veckor - töms varannan vecka året om med start vecka 2
Vid tömning udda veckor - töms varannan vecka året om med start vecka 1
Valbart för fritidsboende
Vid tömning jämna veckor - töms varannan vecka mellan vecka 16-40
Vid tömning udda veckor - töms varannan vecka mellan vecka 17-41

19 hämtningar/år

Valbart för permanentboende och fritidsboende
Vid tömning jämna veckor - töms varannan vecka mellan vecka 16-40 och var fjärde vecka resten av året
Vid tömning udda veckor - töms varannan vecka mellan vecka 17-41 och var fjärde vecka resten av året

13 hämtningar/år

Valbart endast för permanentboende och fritidsboende som komposterar allt matavfall året om
Vid tömning jämna veckor - töms var fjärde vecka 4-52
Vid tömning udda veckor - töms var fjärde vecka 1-49

7 hämtningar/sommar

Valbart endast för fritidsboende som komposterar allt matavfall
Vid tömning jämna veckor - töms var fjärde vecka mellan vecka 16-40
Vid tömning udda veckor - töms var fjärde vecka mellan vecka 17-41

Skärgårdshämtning - Fastigheter på öar UTAN bro- eller bilfärjeförbindelse
Benämning
på abonnemanget
26 hämtningar/år
Grundintervall
för permanentboende

10 hämtningar/sommar
Grundintervall
för fritidsboende

Beskrivning av abonnemanget
Valbart för permanentboende och för fritidsboende på öar där det finns permanentboende
Norra skärgården* - hämtning varannan vecka 1-51
Södra skärgården* - hämtning varannan vecka 1-17. Hämtning vecka 18 och därefter varannan vecka till vecka 46
därefter hämtning vecka 49 och 51. (Under veckorna 1-17 och 47-51 sker hämtning i mån av framkomlighet)
Valbart för fritidsboende
Norra skärgården* - hämtning vecka: 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 45
Södra skärgården* - hämtning vecka: 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 46

13 hämtningar/år

Valbart endast för permanentboende och fritidsboende som komposterar allt matavfall året om.
Fritidsboende kan bara välja abonnemanget om det finns permanentboende på ön
Norra skärgården* - hämtning vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49
Södra skärgården* - hämtning vecka: 1, 5, 9, 13, 17, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 49
(Under veckorna 1-17 och 47-51 sker hämtning i mån av framkomlighet)

7 hämtningar/sommar

Valbart endast för fritidsboende som komposterar allt matavfall
Norra skärgården* - hämtning vecka: 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45
Södra skärgården* - hämtning vecka: 20, 24, 28, 32, 36, 40, 46
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*Länk till sjökort som visar norra och södra skärgården finns på www.norrtalje.se/sophamtning
(välj där Avgift och abonnemang för sophämtning och därefter En- och tvåbostadshus med skärgårdshämtning).

