Anmälan eller ansökan enligt
41 eller 50 §§ föreskrifter om avfallshantering för
Luleå kommun

Ansökan/ anmälan om kompostering av matavfall
Sökande
Namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Adress:

Telefonnummer:

Postnummer:

Ort:

E-postadress:

Ange om du äger fastigheten eller har rätt att använda den:
Jag äger fastigheten (Fastighetsinnehavare)

Jag har rätt att använda fastigheten (Nyttjanderättshavare)

Uppgifter om fastigheten där kompostering kommer att ske
Fastighetsbeteckning:

Typ av fastighet:

Permanentbostad
Fastighetens adress:

Fritidsbostad

Annan typ, ange:

Antal personer som bor eller använder fastigheten:

Anläggningsnummer (dessa uppgifter tillhandahålls av Luleå MiljöResurs AB):
Kundnummer (dessa uppgifter tillhandahålls av Luleå MiljöResurs AB):

Din begäran avser
Jag kommer kompostera matavfallet på fastigheten, men jag vill fortfarande ha möjlighet att lämna matavfall till kommunen.
Du behåller din bruna behållare för matavfall.
Jag kommer kompostera allt matavfallet året runt på fastigheten och vill därför inte lämna något matavfall till kommunen.
Luleå MiljöResurs AB kommer att hämta din bruna behållare för matavfall inom 10 arbetsdagar efter att vi har beviljat
din ansökan.

Uppgifter om kompostbehållaren

Ange om kompostbehållaren är egentillverkad:
Ja, beskriv och bifoga en skiss eller bild på hur du har
tillverkat kompostbehållaren.
Nej

Ange kompostbehållarens volym (ange i liter):
Ange hur många kompostbehållare som kommer att användas:

Ange fabrikat och/eller modell på kompostbehållaren:

Ange om kompostbehållaren är skadedjurssäker:
Ja
Nej

Ange om kompostbehållaren är isolerad:
Ja, den är isolerad
Nej, den är inte isolerad
Ange hur du kommer att hantera matavfallet på vintern:

Ange komposteringsmetod:
Vanlig kompostering

Fermentering (t.ex. Bokashi)

19.2.7v4

Ange på vilket sätt du kommer att använda den färdiga kompostjorden på fastigheten:

Skicka ansökan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller lämna den i Stadshuset,
Rådstugatan 11, eller via e-post till miljobygg@lulea.se
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Information

Om du ska kompostera matavfall på fastigheten ska du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Om du också
vill sluta ha möjligheten att lämna matavfall till kommunen behöver du kunna ta hand om allt matavfall året runt.
Du behöver ha en tät kompostbehållare som är säker mot råttor och andra djur. Djur ska inte kunna komma åt
matavfallet. Om du har byggt en egen kompostbehållare ska ventilationshål eller springor inte vara större än 5 mm.
Tänk också på att djur inte heller ska kunna gräva sig in i kompostbehållaren, se därför till att behållaren har en
bottenplatta av något slag.
Du behöver sköta din kompost på ett sätt så att din omgivning inte störs. Komposten ska till exempel inte lukta så
mycket att grannar kan störas. Du behöver också ha användning och utrymme för den färdiga kompostjorden på din
egen fastighet, till exempel för rabatter eller grönsaksland.
Om du inte vill ha möjligheten att lämna matavfall till kommunen, behöver du kunna ta hand om allt matavfall året
runt. Det är viktigt att du väljer en kompostbehållare med tillräcklig volym för att klara av allt matavfall som uppstår.
Ett råd kan vara att man har ungefär 50 liters behållarvolym per person i hushållet. Det är också bra om
kompostbehållaren är isolerad, då stannar inte komposteringen av lika snabbt under de kallaste dagarna jämfört
med en oisolerad kompostbehållare.
Om du vill veta mer kan du besöka vår hemsida: www.lulea.se. Om du har frågor är du välkommen att kontakta
stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg, via telefon: 0920-45 30 00 eller skicka din fråga via e-post till
miljobygg@lulea.se.
Om du har frågor om ditt abonnemang för hämtning av avfall ska du kontakta Luleå MiljöResurs AB via telefon: 092025 09 00 eller via e-post till kundservice@lumire.se.
Avgift
Vi tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Om du vill veta mer om våra avgifter är du välkommen att besöka
vår hemsida: www.lulea.se.
Om vi avslår din ansökan eller avvisar anmälan kommer vi ändå ta ut en avgift för handläggningen.

Datum …………………….. Underskrift ……………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande ………………………………...………………………………….……………

Skicka ansökan till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå eller lämna den i Stadshuset,
Rådstugatan 11, eller via e-post till miljobygg@lulea.se
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