
ANMÄLAN OM KOMPOSTERING AV HUSHÅLLSAVFALL 
SAMT FÖRLÄNGT SOPHÄMTNINGSINTERVALL 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08 523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Orgnr. 212 000 0159 

Personuppgifterna i anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
miljökontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr 

Obligatoriska fält * Enligt 5 kap 15 § Avfallsförordningen (2020:614) 

Sökande 

Förnamn*: Efternamn*: Personnummer*: 

Gatuadress*: Postnummer*: Postort*: 

E post*: Telefon*: 

Fastighet 

Fastighetsbeteckning*: Delar sophämtning med följande fastigheter: 

Gatuadress*: Postnummer*: Postort*: 

Fastighetsägarens namn (om annan än sökande): 

E post*: Telefon*: 

Permanentboende Fritidsboende Antal personer i hushållet*: 

Kompostbehållare* (obligatoriskt att fylla i uppgifterna i rutorna till höger eller vänster)

Kompostbehållaren är inköpt i handeln Kompostbehållaren är en egen konstruktion 

Fabrikat, varunamn: Antal behållare, fack: Volym, liter (totalt): 

Antal behållare, fack: Vid egen konstruktion ska skiss/bild på behållaren bifogas. 
Vi vill även ha en utförlig beskrivning av behållaren 
gällande: 

Volym, liter (totalt): ¤ mått 

Är komposten isolerad? Ja Nej ¤ hur botten, tak och ventilation är konstruerade 

Om nej, hur tas matavfall omhand vintertid: ¤ vilket material behållaren är utförd i 

Jag har bifogat bild i ansökan (detta endast om du har byggt din egen kompostbehållare) 

Sophämtning 

Önskat sophämtningsintervall* Var fjärde vecka (1) Var åttonde vecka (1)(2) 

Storlek på kärl 2 st à 370 l (3) 

(1) Två stycken hemsorteringskärl är enda möjliga kärltypen.
(2) Två stycken 240 l hemsorteringskärl är det enda möjliga om du önskar sophämtning var åttonde vecka. 
(3) Två stycken 240 l hemsorteringskärl är det enda möjliga valet för fritidsboende. 
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2 st à 240 l 



ANMÄLAN OM KOMPOSTERING AV HUSHÅLLSAVFALL 
SAMT FÖRLÄNGT SOPHÄMTNINGSINTERVALL 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Nyköpingsvägen 26 

Telefon: 08 523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se 
Webb: www.sodertalje.se 

Orgnr. 212 000 0159 

Övriga upplysningar 

Viktig information 

Information om debitering 
Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. 
Gällande taxa hittar du i dokumentet "Taxor och avgifter Miljönämnden" på Södertälje kommuns 
webbsida: www.sodertalje.se 

Underskrift 
Ort*: Datum*: 

Namnteckning* Namnförtydligande*: 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Eller via e post till: miljokontoret@sodertalje.se 

Telefonnummer kontaktcenter: 
08-523 010 00 

Mer information finns på 
www.sodertalje.se 
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