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Anmälan om kompostering av matavfall  
-Krävs för avfallsabonnemang hemkompostering 

 

Enligt § 31, Renhållningsordning del 1 2021, föreskrifter om avfallshantering i Vara kommun, ska kompostering av 
matavfall på fastigheten ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. Ska komposten användas året runt måste den även vara värmeisolerad. 

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet 
utöver Bokashibehållaren. Om du gräver ner det Bokashikomposterade matavfallet under sommarhalvåret behöver du 
redovisa var. Detsamma hur matavfallet tas omhand på vintern, tex komplettering med en isolerad varmkompost. 
Annars behöver du ha skadedjurssäkra behållare och en plats där du kan förvara matavfallet fram till sommarhalvåret. 
Använd fältet övriga upplysningar på anmälningsblanketten för att redovisa hur du tar hand om matavfallet utöver 
Bokashibehållaren. Det går också bra att bifoga bilagor till anmälningsblanketten. 

Godkänd anmälan gäller tills vidare under förutsättning att inga förändringar sker i fråga om fastighetsägare eller 
komposteringsanläggning.  
Avgift á 1000 kr tas ut för handläggning hos miljö-och byggnadsnämnden enligt taxa för 2020. Anmälan skickas eller 
mailas till Vara kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 53481 Vara, miljobygg@vara.se 

Anmälan avser kompostering för 

 Permanentbostad 

 Fritidshus 

 Flerfamiljshus, restaurang, lunchrum, etc. 

 Skola/förskola 

        Fastighet 
Fastighetsbeteckning  Fastighetens adress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) Antal personer på fastigheten Tomtyta 

Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Adress Postadress 

E-post Tel/mobil nr dagtid 

   Uppgifter om kompostbehållaren 
Komposten är  

Egentillverkad   Inköpt 
Fabrikat Komposten tas i bruk från och med datum 

Kompostens avstånd till tomtgräns (inom tätort) Antal behållare Behållarens volym 

Komposten ska användas året runt  Ja  Nej 

Komposten är isolerad  Ja  Nej 

Komposten är säker mot skadedjur (intyg och bild bifogad)  Ja  Nej 

Ritning bifogad vid egentillverkad behållare  Ja  Nej 
Övriga upplysningar 
 
 
 
 

 

 Namnunderskrift (Samtliga personuppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (GDPR)) 
Datum och namnunderskrift  Namnförtydligande 
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