
 
 
 
Anmälan om kompostering av matavfall/förmultningsbart hushållsavfall 

 

Enligt 32 § renhållningsföreskrifterna i Karlstads kommun 
 

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan. Se aktuell avgift på karlstad.se/handlaggningsavgift 
För mer information - vänd 

 
Sökande 
  Namn   Organisationsnummer/personnummer 

                
  Adress   Telefon 

                

  Postnummer och ort   Mobiltelefon/telefon arbete 

                

  E-post 

        

 
Fastighet 
  Fastighetsbeteckning   Fastighetens ägare är sökande 

           Ja       Nej 
  Typ av fastighet   Antal personer i hushållet 

   Helårsfastighet    Fritidsfastighet    Annat         

 
Anmälan avser 
 
   Kompostering av matavfall/förmultningsbart hushållsavfall  

 
 
Uppgifter om kompostering 
  Kompostbehållarens fabrikat/ modell  
   
           Eget bygge 

  Kompostbehållaren är isolerad (avsedd för året-runt-bruk)   Kompostbehållaren är skadedjurssäker 

   Ja       Nej    Ja       Nej 

 
Övriga upplysningar 
 

        

 

        

 

        

Använd gärna baksidan eller ett separat papper om utrymmet inte räcker till 
 
Datum  

Anmälan skickas till 
l 

Miljöförvaltningen 
n 

Karlstads kommun 
n 

651 84 Karlstad  
Eller till: miljoforvaltningen@karlstad.se 

 
 

 
 

  

        



 
 
 
 

Kommunfullmäktige 2019-05-09 KF § 19  

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER I KARLSTADS KOMMUN 
 
Enligt 32 § ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som 
själv avser att kompostera annat hushållsavfall än trädgårdsavfall från 
fastigheten, t.ex. matavfall, anmäla detta skriftligen till miljönämnden. 
Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker 
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. Miljönämnden ska underrätta Karlstads Energi AB 
om sitt beslut. 

 
Kommunfullmäktige 2017-12-21 KF § 16  

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OM-
RÅDE 

 
Enligt taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karl-
stads kommun tas en avgift för prövning och handläggning av undan-
tag från renhållningsordningen.  
 
 
Kommunfullmäktige 2017-12-21 KF § 12 

RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER FÖR KARL-
STADS KOMMUN 
 
För information om vilka hämtningsabonnemang som finns och avgif-
terna för dessa, vilka framgår av renhållningstaxan och taxeföreskrif-
terna för Karlstads kommun, så kontakta kundservice hos Karlstads 
Energi AB på telefon 054-540 71 00 eller via ett mejl till kundservice. 
energi@karlstad.se. 
 
 
SERVICEGARANTI 
Efter att ha ansökt om kompostering av matavfall ska du få ett beslut 
inom sju arbetsdagar, förutsatt att anmälan är komplett. För att under-
lätta för dig skickar vi även en kopia på beslutet till kommunens ren-
hållningsentreprenör. Har du frågor om servicegarantin så vänd dig till 
kommunens kontaktcenter, 054-540 00 00. 
 
Om det tar längre tid än sju arbetsdagar för dig att få ett beslut, så lo-
var vi att snarast återkomma med en förklaring till varför det har dröjt 
och ge svar på när du kan få ett besked. 
 
 
INFORMATION OM HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din an-
sökan. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslag-
stiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning. 
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi 
har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla 
våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, 
vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter 
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