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Anmälan om kompostering av bioavfall 
 
Med denna blankett anmäls till avfallshanteringsmyndigheten om kompostering av bioavfall, det vill säga 
biologiskt nedbrytbart livsmedels- och köksavfall, på fastigheten. Kompostering av trädgårdsavfall behö-
ver inte anmälas.  
 
Anmälan ska göras inom två månader från det att komposteringen inleddes. Likaså ska en anmälan om 
att verksamheten upphör göras inom två månader. Uppgifterna om komposteringen, såsom verksamhet-
ens kontinuitet och väsentliga förändringar, ska uppdateras minst vart femte år.  
 

 Anmälan om att kompostering inleds  Anmälan om att komposteringen avslutas  
 Ändring/uppdatering av uppgifterna om komposteringen 

 
1. Uppgifter om fastigheten där det bioavfall som uppkommer komposteras 

Fastighetens adress 
      

Kommun 
      

Fastighetsbeteckning eller byggnadsbeteckning 
      

Byggnadens typ och antalet bostadslägenheter 
 egnahemshus 
  parhus eller radhus, antalet bostadslägenheter       
  höghus, antalet bostadslägenheter       
  fritidsbostad, antalet bostadslägenheter       
  annan byggnad, hurdan      , antalet bostadslägenheter       

 
2. Uppgifter om fastighetsinnehavaren 

Namn 
      

Näradress, postnummer och postanstalt 
      

E-postadress 
      

Telefon 
      

 
3. Uppgifter om den som ansvarar för komposteringen 

 Innehavaren av bostadsfastigheten ansvarar för komposteringen. Uppgifterna anges under punkt 
2. 

 Den som ansvarar för komposteringen är en annan person. Fyll i namn och kontaktuppgifter nedan. 

Namn 
      

Näradress, postnummer och postanstalt 
      

E-postadress 
      

Telefon 
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4. Gemensam kompostering: eventuella andra fastigheter vars bioavfall komposteras gemen-
samt 

 I kompostorn behandlas bioavfallet från högst tre andra närbelägna fastigheter. Ange uppgifterna 
om dessa fastigheter nedan eller i en separat bilaga.  

 
Fastighet 2 som använder en gemensam kompostor 

Fastighetens adress 
      

Kommun 
      

Fastighetsbeteckning eller byggnadsbeteckning 
      

Byggnadens typ och antalet bostadslägenheter 
 egnahemshus 
  parhus eller radhus, antalet bostäder       
  höghus, antal bostäder       
  fritidsbostad, antalet bostäder       
  annan byggnad, hurdan      , antalet bostäder       

Fastighetsinnehavarens namn 
      

Näradress, postnummer och postanstalt 
      

E-postadress 
      

Telefon 
      

 
Fastighet 3 som använder en gemensam kompostor 

Fastighetens adress 
      

Kommun 
      

Fastighetsbeteckning eller byggnadsbeteckning 
      

Byggnadens typ och antalet bostadslägenheter 
 egnahemshus 
  parhus eller radhus, antalet bostäder       
  höghus, antal bostäder       
  fritidsbostad, antalet bostäder       
  annan byggnad, hurdan      , antalet bostäder       

Fastighetsinnehavarens namn 
      

Näradress, postnummer och postanstalt 
      

E-postadress 
      

Telefon 
      

 
Om den gemensamma komposten utöver de ovan nämnda fastigheterna används av en fjärde fastighet, 
ange uppgifterna om den i en separat bilaga. 
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5. Uppgifter om komposteringen 

Kompostorns läge 
 Kompostorn finns på den fastighet som anges i punkt 1 
  Komposten finns någon annanstans, på adressen       

Typ av kompostbehållare 
 Fabrikstillverkad 
 Självbyggd 

Kompostorns struktur 
 Kompostorn har slutet botten, lock och slutna väggar 
 Kompostorn har bra ventilation 
 Kompostorn är skyddad mot djur från att ta sig in i den 
 Kompostorn är värmeisolerad 

Antalet kompostorer       st. 

Kompostorernas användningsvolym totalt       liter 

Kompostorns/-ernas användningsmånader per år 
 januari 
 februari 
 mars 

 april 
 maj 
 juni 

 juli 
 augusti 
 september 

 oktober 
 november 
 december 

Tidpunkt då komposteringen inleds (endast nya anmälningar)       (ange månad och år)  

Tidpunkt då komposteringen avslutas (endast anmälningar om upphörande)       (ange månad och 
år)  

 
6. Den komposteringsansvarigas försäkran 

 Jag försäkrar att uppgifterna i anmälan är korrekta. Jag har läst bestämmelserna och föreskrif-
terna om kompostering av bioavfall (bilaga). Jag förbinder mig att med minst fem års mellanrum 
meddela avfallshanteringsmyndigheten om att den kompostering av bioavfall som beskrivs i den 
här anmälan fortsätter eller om de viktigaste ändringarna i verksamheten. Dessutom förbinder jag 
mig till att meddela om komposteringen upphör inom två månader efter att verksamheten upphört. 

Datum       

Namn       

Födelsedatum       

 
 
 

Bestämmelser i avfallslagen och förordningen om avfall om kompostering av bioavfall 
 
Småskalig avfallshantering på fastigheten (kompostering) (avfallslagen 646/2011, 41 a §) 
Avfallsinnehavaren kan självständigt behandla avfall som uppkommer på sin fastighet eller överlåta det 
för behandling på en grannfastighet eller någon annan fastighet i närheten, om den egna eller gemen-
samma behandlingen är småskalig och behandlingen har godkänts i de kommunala avfallshanterings- 
eller miljöskyddsföreskrifterna. 
 
Avfallsinnehavaren ska lämna uppgifter till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten om småskalig 
behandling av bioavfall på fastigheten. När behandlingen av bioavfallet på fastigheten upphör ska av-
fallsinnehavaren meddela den kommunala avfallshanteringsmyndigheten om det. Den kommunala av-
fallshanteringsmyndigheten ska anteckna uppgifterna i komposteringsregistret. 
 

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646#L5P41a
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Småskalig behandling av avfall på fastigheten (förordningen om avfall 978/2021, 12 §) 
Den som behandlar småskaligt bioavfall på en fastighet ska se till att: 
- behandlingsutrustningen placeras och byggs och dess användning och underhåll sköts så att den 

inte orsakar nedskräpning eller olägenheter för hälsan eller miljön, 
- behandlingsutrustningens kapacitet planeras och dimensioneras så att den är tillräcklig för behand-

lingen av det avfall som uppstår på fastigheten med beaktande av den tid behandlingsprocessen krä-
ver, 

- det i behandlingsutrustningen inte placeras avfall för vilket behandlingsprocessen inte är avsedd eller 
som hindrar användningen av den slutprodukt som uppstår, 

- avfall behandlas enbart i sådan sluten utrustning som är planerad för ändamålet, i vilken skadedjur 
inte kan komma in och från vilken inget avrinningsvatten kan komma ut till marken och som vid vinte-
ranvändning är värmeisolerad vid behov, 

- behandlingens slutprodukt återvinns utan fara för hälsan och miljön. 
 
Uppgifter som ska lämnas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten om småskalig be-
handling av bioavfall på fastigheten (förordningen om avfall 978/2021, 43 §) 
Avfallsinnehavaren ska lämna åtminstone följande uppgifter om den småskaliga behandlingen av bioav-
fall (kompostering) på fastigheten till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten: 
1) fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter samt fastighetens adress och om möjligt fastig-
hets- eller byggnadsbeteckning, 
2) byggnadstyp och i fråga om andra hus än egnahemshus antalet bostadslägenheter, 
3) namn på och kontaktuppgifter för den som ansvarar för avfallsbehandlingen, 
4) behandlingsutrustningens driftsvolym och antalet driftsmånader per år. 
 
Uppgifterna om den småskaliga behandlingen av trädgårdsavfall på fastigheten behöver inte skickas till 
den kommunala avfallshanteringsmyndigheten. 
 
De ovan nämnda uppgifterna ska skickas till den kommunala avfallshanteringsmyndigheten inom två 
månader från det att den småskaliga behandlingen av bioavfallet inleddes. Den kommunala avfallshan-
teringsmyndigheten ska underrättas om att småskalig behandling upphör inom två månader från det att 
verksamheten avslutas. Uppgifter om fortsatt småskalig behandling och de viktigaste ändringarna i upp-
gifterna ska uppdateras minst vart femte år. 
 

Kommunala avfallshanteringsföreskrifter som gäller kompostering 
 
Högst fyra grannfastigheter eller andra fastigheter som är belägna nära varandra kan använda en ge-
mensam kompostbehållare. En ansvarig person ska utses för den gemensamma kompostorn. Ansvars-
personen ska meddela myndigheten uppgifter om det avfall som komposteras i den gemensamma kom-
postorn samt om de fastigheter från vilka avfall tas emot för kompostering i den gemensamma kom-
postorn. 
 
Inom Nystads stadsområde ska kompostorn vara värmeisolerad om komposteringen sker året runt eller i 
tätorten. 
 

  

https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210978#Pidm45949345673600
https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2021/20210978#Pidm45949344291168
https://www.turku.fi/sv/avfallshanteringsnamnd/avfallshanteringsforeskrifter
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Anvisningar för ifyllande av anmälan 
 

1. Uppgifter om den fastighet där det bioavfall som uppkommer komposteras 
Ange fastighetens näradress, postnummer och postanstalt samt den kommun där fastigheten är belä-
gen. Fyll i fastighetsbeteckningen eller bostadsbyggnadens permanenta byggnadsbeteckning. Välj bygg-
nadens typ från listan och anteckna antalet bostadslägenheter för andra typer av byggnader än ett egna-
hemshus.  
 

2. Uppgifter om fastighetsinnehavaren 
Ange fastighetsinnehavarens namn och kontaktuppgifter under föregående punkt. 
 

3. Uppgifter om den som ansvarar för komposteringen 
Om fastighetsinnehavaren ansvarar för komposteringen, kryssa för rutan. I annat fall ska du fylla i nam-
net och kontaktuppgifterna till den person som ansvarar för komposteringen. Om ett företag eller en an-
nan organisation ansvarar för komposteringen, meddela dess kontaktuppgifter. 
 

4. Eventuella andra fastigheter vars bioavfall komposteras gemensamt 
Om närbelägna fastigheter komposterar bioavfall gemensamt, ange motsvarande uppgifter om de fastig-
heter som använder sig av den gemensamma kompostorn som i punkterna 1 och 2. 
 

5. Uppgifter om komposteringen 
Ange var kompostorn finns. Välj om kompostorn är fabrikstillverkad eller självtillverkad och ange det fa-
brikstillverkade märket och modellen, om man vet om dem. Ange kompostorns användningsvolym i liter. 
Välj egenskaperna angående kompostorns struktur från listan. Ange under vilka månader om året kom-
posten används. Om du meddelar om att du inleder kompostering, ange tidpunkten då komposteringen 
inleds (månad och årtal). I anmälan om upphörande antecknas tidpunkten för upphörandet (månad och 
årtal). 
 

Blankettens returadress: 
 

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd 
Åbo stad 
Stadsmiljö 
PB 355 
20101 ÅBO 
 

eller e-postadress: jatehuoltolautakunta@turku.fi 
 

Anmälan kan också göras på adressen www.turku.fi/sv/avfallshanteringsnamnd > Ärenden och blanketter 
 

Behandling av anmälan hos avfallshanteringsmyndigheten 
 

Avfallshanteringsmyndigheten antecknar de uppgifter som anmälts på blanketten i avfallshanteringsmyn-
dighetens register. Myndigheten kontaktar den som ansvarar för komposteringen ifall komposteringen 
inte följer lagstiftningen och avfallshanteringsföreskrifterna. Uppgifterna används för uppföljning, över-
vakning, planering och rapportering av insamling av bioavfall samt för andra myndighetsuppgifter. 
 

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd är en del av Åbo stads organisation. Registerbeskrivningen 
för avfallshanteringsmyndighetens register finns i Åbo stads registerbeskrivningssystem:  
https://rekisteri.turku.fi  

mailto:jatehuoltolautakunta@turku.fi
http://www.turku.fi/sv/avfallshanteringsnamnd
https://rekisteri.turku.fi/
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