
 

Anmälan om kompostering/eget omhändertagande av 

hushållsavfall enligt 5 kap. 15 § Avfallsförordning 

(2020:614) 

Söderhamns kommun  
826 80 Söderhamn  

Telefon  
0270-750 00  

Organisationsnr  
212000-2353  

soderhamn.se  

 

 

Läs noga igenom bifogad information! 

Var noggrann när ni fyller i blanketten, gör ritningar, beskrivningar och andra bilagor. Då undviker ni 

krav på kompletteringar som fördröjer ärendet! Observera att flera alternativ kan vara aktuella 

under varje rubrik. 

 

FASTIGHETSINFORMATION 

FASTIGHETEN 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

SÖKANDE 

Namn Organisations-/Personnr. 

Adress Tel. dagtid 

Postnr. och ort  E-post 

Godkänner du/ni kommunikation via E-post?   ☐ Ja            ☐ Nej 

FASTIGHETSÄGARE (om annan än sökande) 

Namn Tel. dagtid 

Adress E-post 

Postnr. och ort 

Uppgifter om fastigheten 

☐ Permanentbostad          ☐ Fritidsbostad  ☐ Annat, ange vad: _____________________________________ 

Om fastigheten är en fritidsbostad ange nyttjandetid per år: ___________________________ 

Utnyttjas fastigheten under vinterhalvåret? 

☐ Ja            ☐ Nej 

Antal personer som nyttjar fastigheten: ___________________________ 

Anmälan avser:  

☐ 1. Kompostering av matavfall – fyll i uppgifter under rubrik 1. 

☐ 2. Eget omhändertagande av latrin och/eller urin – fyll i uppgifter under rubrik 2.  
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1. KOMPOSTERING AV MATAVFALL 

Uppgifter om komposteringsmetod 

☐ Egentillverkad kompost (bifoga ritning)  

☐ Fabrikstillverkad kompost, ange tillverkare och modell: ___________________________________________ 

 

Ange kompostbehållarens/fackens volym (Liter): ___________________________ 

(En oisolerad kompost bör rymma minst 100 liter per person/år, en isolerad minst 50 liter per person/år och för roterande 

komposter kan det räcka med 25 liter per person/år)  

 

Ange antal behållare/fack: ___________________________ 

 

Är komposten skadedjursäker?              ☐ Ja            ☐ Nej 
(Inga håligheter som är större än 5 mm) 

 

Är komposten isolerad?                           ☐ Ja            ☐ Nej 
(s.k. varmpompost där en temperatur på cirka +50°C ska uppnås även under vinterhalvåret) 

 

Avstånd från komposten till tomtgräns (m): ___________________________ 
(Kompostbehållarna ska placeras på den egna fastigheten så att olägenheter såsom dålig lukt inte påverkar närboende) 

 

Tillgänglig spridningsareal (m2): ___________________________ 

 

Om lagring sker ange antal månader: ___________________________ 

 

Ange hur efterkompostering sker: 

 

 

Vika kunskaper kring vald komposteringsmetod finns? 

(Det kan exempelvis vara genom kurs, studiecirkel, böcker, egen erfarenhet under ett antal år osv.) 
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Består komposteringen av en fermenteringsprocess enligt Bokashi-metoden?         ☐ Ja            ☐ Nej 

(Om du vill använda dig av Bokashi-metoden, redovisa hur du hanterar matavfallet efter att det tömts ur de täta köks-

behållarna. Redogör för hanteringen både sommar- och vintertid) 

 

Ange hur den färdiga kompostjorden ska användas: 

 

 

2. EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 

 

Kompostering latrin 

☐ Egentillverkad kompost (bifoga ritning)  

☐ Fabrikstillverkad kompost, ange tillverkare och modell: ___________________________________________ 

 

Ange kompostbehållarnas/fackens volym (m3): ___________________________ 
(För ett hushåll upp till 5 personer bör volymen på varje behållare vara ca 0,5 m3 vid fritidsboende och ca 1,0 m3 vid 

permanentboende)  

 

Vilka delar av kompostbehållaren/kompostbehållarna är täta? 

(Botten och lock ska vara täta) 

☐ Lock ☐ Sidor ☐ Botten 

Avstånd från latrinkomposten till tomtgräns (m):___________________________ 

Avstånd från latrinkomposten till vattentäkt (egen och eller grannar) (m):_____________________ 

(Kompostbehållarna ska placeras på den egna fastigheten på betryggande avstånd från vattentäkt, samt så långt från 

tomtgränsen som möjligt. Om möjligt bör behållaren/behållarna stå på hårdgjord yta.)  

Ange hur den komposterade latrinen ska användas: 
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Separering av urin 

Kommer det ske separering av urin? 

☐ Nej  ☐ Ja             

 

Om ja, redogör för hur omhändertagande samt spridning av urin kommer att ske: 

 

 

 

 

 

Annat omhändertagande av latrin/urin 

Om det egna omhändertagandet av latrin/urin ska ske på annat sätt än ovanstående, redogör för hur 

latrin/urin ska omhändertas/spridas: 

  

 

Övriga upplysningar 
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TILL ANMÄLAN SKA BIFOGAS 

1. Karta, s.k. situationsplan, exempelvis i skala 1:500, som visar fastighetsgränser, byggnaderna på 

fastigheten, kompostens placering, plats för lagring, närliggande dricksvattenbrunnar 

2. Ritning av egentillverkad kompostbehållare (om sådan används), som visar exempelvis mått och 

material 

 

 

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta  

 _____________________________________   ________________________________________________  

Ort och datum Sökandes underskrift 

   

   ________________________________________________  

  Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter 

Söderhamns kommun skyddar din integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi samlar används 

endast för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. 

Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Du har möjlighet att 

kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, 

radering eller begränsning av dina personuppgifter kommun@soderhamn.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud 

dataskyddsombud@kfhalsingland.se. För mer information se www.soderhamn.se   
 

 

Anmälan skickas eller lämnas 
in till: 

Bygg- och miljönämnden 
Söderhamns kommun 
826 80 Söderhamn 

mailto:kommun@soderhamn.se
mailto:dataskyddsombud@kfh.se
http://www.soderhamn.se/


 



 

Information - Eget omhändertagande av hushållsavfall 

 

För eget omhändertagande (genom exempelvis kompostering) av matavfall, latrin, urin och slam krävs en 

anmälan till bygg- och miljönämnden. Ska du enbart kompostera trädgårdsavfall krävs ingen anmälan. 

Om hanteringen kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö beviljas anmälan, oftast med 

försiktighetsmått. En kopia på beslutet skickas till Söderhamn Nära

Får inte orsaka olägenheter 

Grundregeln för all avfallshantering är att den ska ske utan att orsaka olägenheter för människors 

hälsa eller miljö. Komposterbart hushållsavfall är näringsrikt och kan locka till sig bl.a. möss, råttor 

och fåglar, som kan bära på smittsamma sjukdomar. När många hushåll komposterar sitt 

hushållsavfall själva är det viktigt att det görs på ett sätt som inte gynnar skadedjur eller orsakar 

några andra olägenheter. 

Matavfall  

Vid kompostering av matavfall ska en ändamålsenlig kompostbehållare användas. Behållaren ska 

vara skadedjurssäker. Det innebär att behållare inte bör ha hål som är större än 5 mm eftersom 

möss kan ta sig in i hål som är 6 mm stora. Behållaren bör också vara ventilerad för att tillföra syre 

till kompostmaterialet men ska samtidigt ha ett tätslutande lock. Om kompostbehållaren ska 

användas vintertid bör den vara isolerad för att uppnå rätt temperatur (cirka +50°C).  

Kompostbehållaren måste placeras och skötas så att olägenhet (t.ex. lukt och flugor) inte uppstår. 

För att fungera bra bör en kompostbehållaren vara stabil, materialet hållbart, och utformningen 

sådan att det är lätt att både fylla och tömma behållaren. I en rund behållare fördelas värmen 

jämnare än i en fyrkantig. På marknaden finns flera kompostbehållare som är avsedda för 

kompostering av hushållsavfall. Du måste kunna ta hand om den färdiga kompostjorden på den 

egna fastigheten. 

Behållarens storlek 

En stor kompostbehållare är lättare att hålla igång än en liten. Den fryser heller inte lika lätt på 

vintern. En isolerad kompost bör rymma minst 50 liter per person, en oisolerad cirka 100 liter per 

person.  För roterade komposter kan det räcka med 25 liter per person. 

Bokashi 

Bokashi räknas som en komposteringsmetod som är anmälningspliktig om man komposterar 

hushållsavfall. I anmälan behövs en beskrivning om hur lagring/efterkompostering kommer att ske 

utomhus. Vilken utomhuslagring som kan godkännas/krävas kommer att variera beroende på hur 

långt det är till grannar samt var och hur lagringen sker. En skadedjursäker behållare för 

lagring/efterbehandling kan komma att krävas.  

Vad kan man kompostera? 

Du kan kompostera allt som är nedbrytbart, till exempel matrester, äggskal, kaffesump, teblad, 

krukväxter, blommor, blomjord, blött hushållspapper och kaffefilter. Kött och fiskrester är bra om 

det täcks över. 

Detta ska inte komposteras 

Plast, glas, metall, gummi, läder, kemikalier, vedaska, kalk, innehållet i dammsugarpåsar, blöjor, 

jäst, cigarettfimpar, förpackningar, kemikalier, delar från sjuka växter. 

  



  

 

 

 

Sköt om din kompost  

Komposten behöver skötas på rätt sätt för att den inte ska börja lukta eller locka till sig flugor. Den 

ska vara lagom näringsrik, luftig och fuktig. Känns materialet som en urkramad tvättsvamp är det 

bra. Blanda hushållsavfallet med torrt trädgårdsavfall eller strömaterial. Täck över hushållsavfall 

med strömaterial varje gång, så undviker du flugor. Vattna komposten vid behov. 

Svampar, bakterier, maskar och insekter finns i en kompost och hjälps åt att bryta ned avfallet. De 

nedbrytare som man vill ha i komposten behöver syre för att leva. Om komposten är för tät eller 

blöt ruttnar avfallet istället för att förmultna. Vid syrebrist bildas det metan (växthusgas), 

illaluktande gaser, och i värsta fall giftiga svampsporer. Därför ska en kompost släppa in luft och 

släppa ut lakvatten.  

Fördelen med att kompostera i en sluten och isolerad behållare är att nedbrytningen går snabbare 

och alstrar högre värme, vilket dödar sjukdomsframkallande mikroorganismer som kan finnas i 

avfallet. 

Bygga själv 

Det går bra att tillverka en egen kompost-behållare om man vill, kravet är att den ska vara 

ändamålsenlig och skadedjurssäker. Behållaren bör vara stabil och tillverkad av beständigt 

material. Det får vara max 5 mm stora hål och springor för ventilation och dränering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urin  

Urin är en ren näringslösning som normalt sett har låga halter av smittämnen och tungmetaller. 

Därför är det lämpligt att separera urinen från fekalierna. Observera att separerad urin inte får 

ledas till bad-, disk- och tvätt avlopp (BDT), stenkista eller liknande. 

Eftersom urinen endast ska spridas under växtsäsongen, vanligtvis april till oktober, är det viktigt 

att man har möjlighet att lagra urinen under resten av året. För att räkna ut hur stor 

lagringskapacitet du behöver, ska du utgå från att det blir 1-1,5 liter urin per person och dygn. 

Urinbehållaren ska vara tät och av åldersbeständigt material som tål högt pH. 

När du sprider urin i din trädgård behöver du en yta på minst 40-50 m2 per person, dvs. cirka 150-

300 m2 för en familj. Spridningen sker enklast med hjälp av vattenkanna med stril och ska göras så 

nära markytan som möjligt. Urinen ska sedan myllas eller vattnas ner direkt efter spridning. 

Gödslar du dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas, ska det gå minst en månad mellan 

spridning och skörd, som en extra försiktighetsåtgärd. 

Principskiss för hushållskompost  

• Locket ska sluta tätt och sitta fast ordentligt. Praktiskt med 

en liten lucka på vintern.  

• Stabila väggar. Användbara material är t ex trä (gärna oljat 

men inte tryckimpregnerat), plåt, plast, lecablock, och 

markisolerskiva för isolering. Ordna öppningar för 

ventilation, max 5 mm stora.  

• Botten får gärna ha kontakt med jord. Kan vara av 

träribbor, perforerad plåt, nät eller galler, men det får inte 

vara större hål än 5 mm. 

• Med två fack i komposten går det enkelt att ta ut färdig 

kompost. Det är också praktiskt med löstagbar front eller 

lucka för tömning. 

 



  

 

 

Fekalier/latrin  

Då latrin och fekalier innehåller bakterier är det viktigt att omhändertagandet av detta sker på rätt 

sätt. Komposten behöver därför bestå av minst 2 behållare alternativt en behållare med 2 fack. I 

de fall komposten består av en behållare med två fack är det viktigt att skiljeväggen mellan dessa 

är tät. Behållarna/facken fylls sedan på växelvis. Behållaren/behållarna ska vara skadedjurssäker 

och ha tät botten, detta då lakvatten från komposten inte får läcka ut till marken.  

Det är viktigt att latrinet varvas med material som suger upp vätska, exempelvis torvströ. Börja 

alltid med att lägga ca 2 dm torvströ eller liknande i botten på behållaren. Varva sedan latrinet 

med torvströ eller liknande så att all fuktighet sugs upp. I normala fall brukar det innebära minst 

50 % torvströ. Det går även att lägga torrt trädgårdsavfall i behållaren, dvs nyklipptgräs bör 

undvikas. 

När behållaren/facket är fylld till ca 2/3 avbryts tillförseln av latrin. Behållaren/facket ska sedan inte 

tillföras något under minst 6 månader om det ska användas som gödsling på blomsterodling eller 

liknande växter som inte ska konsumeras. Ska latrinen istället spridas på grönsaker som 

konsumeras råa, och har varit i kontakt med jorden (exempelvis morötter) bör den komposteras 

två år räknat från sista påfyllningstillfället till första gödslingen. Vid spridning på andra typer av 

växter som bärbuskar och grönsaker kan det räcka med ett års lagring. 

Vid spridning av behandlade fekalier i din trädgård behöver du en yta på minst 10 m2 per person 

och år. En familj på fem personer behöver alltså ca 50 m2 odlingsyta. För latrin gäller samma 

spridningsyta som för urin, dvs. 40-50 m2 per person. 

 

 

Anmäla till bygg- och miljönämnden 

Om du vill kompostera ditt matavfall eller latrinavfall ska du anmäla detta till bygg- och 

miljönämnden. Invänta alltid ett skriftligt beslut från bygg-och miljönämnden innan installation. En 

kopia på beslut skickas till Söderhamn Nära. Blankett finns bl.a. på vår hemsida 

www.soderhamn.se 

 

Lagar och regler 

Miljöbalken (1998:808) och Avfallsförordningen (2020:614) finns rättsnätets webbplats 

www.riksdagen.se. Se även de lokala föreskrifterna om hantering av hushållsavfall i Söderhamns 

kommun. 

 

Avgift för handläggning 

För handläggningen uttar bygg- och miljönämnden en avgift enligt taxa som är fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Information om kommunens sophämtning 

Utförligare information om källsortering av avfall, hämtning av avfall och avgifter finns på 

www.soderhamnnara.se 

http://www.soderhamn.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.soderhamnnara.se/

