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Ansökan/anmälan insänds till  
Arjeplogs kommun, 938 81 Arjeplog 

E-post: kommun@arjeplog.se 

Anmälan om kompostering av hushållsavfall 
Enligt 5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614) och 33 § Arjeplog kommuns renhållningsföreskrifter. 

Sökande 
Namn Personnr/Org.nr 

Adress Postnummer & Ort 

E-postadress Telefon dagtid 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Mobiltelefon 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress Postnummer & Ort 

Hur används fastigheten idag 

Permanentboende 
Fritidsboende 
Veckor/år: 
Annan 
Typ av byggnad: 

Antal personer 

Hur långt avstånd är det från den tänkta placeringen av behållaren till närmaste grannes fastighetsgräns: 

Uppgifter om kompostbehållaren 
Fabrikstillverkad (ange fabrikat & modell) Volym 

Egentillverkad behållare (bifoga utförlig beskrivning, samt bilder) Volym 

Är behållaren isolerad 
Ja  Nej 

Är behållaren tät och skadedjurssäker 
Ja  Nej 

Övriga upplysningar 
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Information och upplysningar 
Enligt kommunens renhållningsföreskrifter är det tillåtet att kompostera organiskt köksavfall på den egna 
fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenheter för människors hälsa och miljö. 
 
Kompostbehållaren ska vara: 

• Skadedjurssäker, d v s att kompostbehållarens sidor, lock och botten stänger ute flugor, fåglar, råttor 
och möss, 

• Värmeisolerad för att komposteringsprocessen inte ska avstanna under vintern (krävs ej vid fritidshus 
med sommarhämtning) 

 
OBS! Kompostering av allt köksavfall är ett krav för att få taxesänkning. 
 
För handläggningen kommer en avgift att tas ut. Avgiften är baserad på en taxa, fastställd av 
Kommunfullmäktige. En avgift tas även ut för beslut om avslag, avvisning eller avskrivning. 
 
När ni lämnar eller skickar in blanketter till Arjeplogs kommun så ger ni oss vissa personuppgifter om er själva. 
Era uppgifter loggas och innehållet som har inkommit sparas så att vi kan hantera ert ärende. Hur vi behandlar 
och skyddar uppgifterna regleras av EUs dataskyddsförordning och den svenska dataskyddslagen. Mer 
information finns på kommunens hemsida https://arjeplog.se/ 
 
Ifylld och signerad blankett med bifogade bilagor skickas till: 
 
Arjeplogs kommun 
938 81 Arjeplog 
Eller via e-post till: 
kommun@arjeplog.se (Ange i ämnesfältet vad ansökan avser) 
 
Kontaktsätt 

Jag vill ta emot beslut, skrivelser, delgivningar och andra dokument via:  E-post  Brev 

 
Underskrift (Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta, Jag samtycker till att uppgifterna 
behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning) 

Datum Ort 

  

Namnunderskrift sökande/behörig firmatecknare Namnförtydligande 
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