
Anmälan om kompostering av 
matavfall 
Enligt Vetlanda kommuns föreskrifter om 
avfallshantering 42 §

Sökande 
Fastighetsägare Fastighetsbeteckning 

Gatuadress Postnummer och ort 

Personnummer/organisationsnummer Telefon/mobil 

E-postadress Kommunicering via e-post? 
 Ja  Nej 

Typ av kompost som ska användas för kompostering 

 Köpt, isolerad och skadedjurssäker kompost 
 Egen tillverkning 

Antal boende på fastigheten 
vuxna barn

Beräknad avfallsmängd

Fastigheten ska användas som 

 Permanentbostad  Fritidsbostad, cirka månader per år 

Bilagor 
 Karta över fastigheten som visar var komposten kommer att placeras. Avstånd till tomtgräns och 
närliggande fastigheter ska anges. 

 Vid köpt, isolerad och skadedjurssäker kompost ska en beskrivning/broschyr där det tydligt framgår 
utförande, material, volym och funktion bifogas. 

 Vid egen tillverkning ska ritningar i skala 1:5 eller 1:10 bifogas. I övrigt samma krav som vid köpt kompost. 

Information 
Har ni frågor om kompostering kontakta miljö- och byggförvaltningen. Vetlanda Energi & Teknik AB besvarar 
frågor gällande hämtningsrutiner, kärlstorlek eller avgifter. 

Skicka din anmälan till 
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda 
Telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se

För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation. 

Information om personuppgiftshantering  
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett 
säkert sätt ska kunna hantera ditt ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
(GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter 
som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är felaktigt.  
Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr
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