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Hushållsavfall, eget
omhändertagande, Anmälan
Avfallsförordningen 45 § (2011:927)

Sökande

Fastighetsbeteckning

Personnummer

Kommun

Namn

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Antal boende på fastigheten

E-postadress

Året runt-bostad

Fritidshus

Ansökan gäller:

Matavfall

Slam

Latrin

Urin

Annat:……………………………

Avfallet kommer omhändertas genom:
Kompostering (Matavfall, Latrin, Slam)
Behållarens Fabrikat

Volym (liter)

Varmkompostering
Kallkompostering

(50°C ska uppnås)

Isolerad
Skadedjurssäker

Följande ska bifogas:


Planskiss över tomten och behållarens placering.



Ritning/beskrivning av behållaren.

Tillgänglig spridningsareal:

m2 (d.v.s. gräsmatta, trädgårdsland, m.m.)

Spridning utan hygienisering (Slam, Latrin, Urin)
Spridning kommer ske på:

Trädgård (Urin)
Åkermark (Slam, Latrin, Urin)
Tillgänglig spridningsareal:

Nedbrukning kommer ske inom 24 timmar

m2 (d.v.s. gräsmatta, trädgårdsland, åker, m.m.)

Övrigt
Beskriv vilket avfall som avses och hur det kommer att omhändertas:

OBS! Förlängt hämtningsintervall av avfallsbehållare eller slam ansöks på separat blankett!

Post
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad
531 88 LIDKÖPING vid Vänern

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Telefon kontaktcenter
0510-77 00 00

Internet
www.lidkoping.se
E-post
miljohalsa@lidkoping.se
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Information
För eget omhändertagande av mat- eller toalettavfall gäller att det ska återanvändas som gödningsmedel
på den egna fastigheten. Om huset ligger på ofri grund så ska avfallet återanvändas på den egna tomten.
Gödsling ska ske under växtsäsongen, dvs. april-oktober. Eget omhändertagande medges endast om det
finns tillräcklig stor yta för att sprida behandlade avfallet.
Matavfall
Kompostering av hushållsavfall kan ske på den egna fastigheten under förutsättning att en isolerad och
skadedjurssäker kompostbehållare för åretruntbruk används och att olägenheter för omgivningen inte
uppstår.
Latrin och Slam
Hantering av latrin och slam innebär risk för smittspridning. Det är mycket viktigt att det efterbehandlas
på rätt sätt. För att sjukdomsframkallande organismer ska dö måste materialet antingen varmkomposteras
i minst sex månader på ett sätt så att allt material når en temperatur över 50 0 C eller så ska det lagras i
minst två år. För båda behandlingssätten gäller att man inte får tillföra något nytt material vid
efterbehandlingen. Omhändertagande av slam från avloppsanläggning genom kompostering godkänns
endast om slamtömning genom kommunens försorg inte är möjlig.
Spridning av latrin/slam som inte är hygieniserat kan tillåtas på egen åkermark om det plöjs ner inom 12
timmar samt med skyddsavstånd om minst 100 m till vattentäkter.
Eget omhändertagande godkänns endast om avloppsanläggningen är godkänd av Miljö-Hälsa.
Urin
Urin innehåller normalt inga sjukdomsframkallande organismer. Därför får urin användas som
gödningsmedel på den egna fastigheten utan att krav på hygienisering. Gödslar du dina grönsaksodlingar,
eller annat som ska ätas, bör det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd, som en extra
försiktighetsåtgärd. Det bästa är att sprida urinen så nära markytan som möjligt och sedan mylla eller
vattna ned den.
Övrigt hushållsavfall
Om man avser att omhänderta övrigt hushållsavfall så ska man beskriva vilken typ av avfall och hur det
ska omhändertas på blanketten. Miljö-Hälsa gör en bedömning i varje enskilt fall om eget
omhändertagande kan godkännas.
Avgift (gäller för 2020)
Matavfall: 995 Kronor (Gäller inte kompostering vid en- och tvåfamiljshus) Övrigt: 1 990 kronor

_______________

________________________________________________

Datum

Sökandens underskrift

Anmälan gällande
skickas till:

Lidköping och Götene
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Grästorp
Grästorps kommun
Miljö- och byggkontoret
467 80 GRÄSTORP

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun
för administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell
dataskyddslagstiftning. Här kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina
personuppgifter https://lidkoping.se/dataskydd
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