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Avgift för handläggning av ärendet är 840:-. 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Underskrift
Båstads kommun                  
 
Samhällsskydd
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
Skickas till:                  
Båstads kommun
Samhällsskydd
269 80  BÅSTAD
Anmälan om kompostering eller
annan hantering av avfall
enligt 45§ avfallsförordningen
(SFS 2011:927)
Information om hantering av avfall
 
Kompostering
Kompostering av hushållsavfall får bara göras i sluten behållare som stänger ute fåglar, råttor m m och som ger tillräckligt med luft för att nedbrytningen ska kunna ske. Kompostbehållaren ska vara isolerad. Komposten ska skötas så att det inte rinner lakvatten från den. Platsen ska väljas så att grund- och ytvatten inte kan förorenas eller så att grannar inte störs.
 
Det behövs näring, luft och fukt för att en kompost ska fungera bra!
 
Näring: Balansen mellan kolrikt (fjolårslöv, kutterspån, torra växtdelar) och                                                                                                                kväverikt (hushållsavfall, färskt gräsklipp) avfall måste stämma.Fukt: Om kompostmaterialet är för torrt eller för blött fungerar inte nedbrytningen som den ska, lämplig fuktighet är ungefär som en urkramad tvättsvamp. Man kan kompostera: skal från frukter, rotfrukter, grönsaker, bröd, kaffe- och tesump, äggskal (tar långt tid), trädgårdsavfall (grenar och kvistar flisas), vissna blommor. Rester från kyckling, kött (undvik större köttben) kan också komposteras men då i en skadedjurssäker behållare för att inte dra till sig råttor och möss. Husavfall måste varvas med strömaterial, t ex flisade kvistar, sågspån, kutterspån, hackad halm, torra löv, finrivet tidningspapper. Ungefär en del strö till tre delar avfall.Luft: Lufta genom att röra om med grep eller spade. 
Bortskaffande av avfall
Bortskaffande av avfall kan vara att elda upp obehandlat virke. Detta ska då ske så att värmen tillvaratas i t ex en braskamin. I annat fall ska virket lämnas till återvinnings-station så att virket kan energiutnyttjas. Annat bortskaffande kan vara nedgrävning/deponering av halm, tegel, betong eller dylikt. Bortskaffande av restavfall, förpackningar m m genom förbränning eller nedgrävning är inte tillåtet.
 
Uppläggning av inerta massor
Med inert avfall avses sådant som  inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, inte heller bryts det ner biologiskt. Exempel på inert avfall är betong, tegel, sten och grus. Uppläggning av inerta massor kan innebära att viktiga naturmiljöer för flora och fauna förstörs och att landskaps-bilden förändras på ett negativt sätt. Det är därför viktigt att beakta hur och på vilket sätt massorna läggs upp. Enligt miljöbalken är det anmälningspliktigt att bedriva anläggning för verksamhet med uppläggning av inert avfall. Anmälan ska då göras på särskild blankett. Tänk även på att både uppläggning av material och eventuell rivning som källa till materialet kan vara bygglovs- respektive rivningslovspliktigt.
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