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Fastighetens komposteringsanmälan till Kymmene avfallsnämnd 
 
Vad är en komposteringsanmälan?  
Enligt den förnyade avfallslagen ska egen behandling av bioavfall som sker på en fastighet, dvs. kompostering, dess 
inledande, ändring och avslutande anmälas till kommunens avfallshanteringsmyndighet, Kymmene avfallsnämnd. 
Kymenlaakson Jäte Oy:s transportkund kan också göra anmälan via Kymenlaakson Jäte Oy:s elektroniska 
ärendehantering. Anmälan ska göras både på en tätort och glesbygd och även om man på fastigheten endast 
komposterar under en del av året, såsom till exempel i en fritidsbostad.   
Anmälningsskyldigheten gäller endast kompostering av bioavfall som uppstår i köket (livsmedelsavfall). Ingen 
anmälan behöver göras om kompostering av trädgårdsavfall.  
 
Jag har redan anmält komposteringen före 20.5.2022  
Anmälan ska också göras ifall du redan till exempel i samband med förlängning av tömningsintervallet för 
slutavfallskärlet har anmält att du komposterar. Den nya avfallsförordningen kräver att de uppgifter anmäls som inte 
begärts vid ansökan om tömningsintervall.   
 
Jag vill förlänga tömningsintervallet för mitt slutavfallskärl  
Du måste ansöka om det separat med blanketten ”Fastighetens avfallshanteringsanmälan”. Tidigare beviljade långa 
tömningsintervaller gäller under tidsfristen som anges i beslutet. 
 
När ska komposteringsanmälan göras?  
Du kan göra anmälan redan nu, men senast 1.1.2023. Komposteringsanmälan ska förnyas med fem års mellanrum. 
Komposteringens inledande, ändring och avslutande ska anmälas inom två månader.  
 
Hur får jag kompostera?  
Bioavfall får endast komposteras i en kompostbehållare som är utformad för det, sluten och väl ventilerad och till 
vilken skadedjur inte har tillgång. Kompostbehållaren kan också vara självtillverkad eller t.ex. en mulltoalett. 
Kompostbehållarens kapacitet ska dimensioneras enligt det livsmedelsavfall som uppstår på fastigheten. Om du 
använder bokashi-metoden ska bioavfallet komposteras i kompostbehållaren efter bokashi-behandlingen. Om du 
använder flera kompostbehållare, anmäl kompostbehållarnas totala volym i punkt 4.  
 
Jag har en gemensam kompostbehållare med grannen  
Kompostbehållaren kan också vara gemensam för flera fastigheter. Ansvarspersonen för den gemensamma 
kompostbehållaren ska anmäla alla bostadshus som använder den gemensamma kompostbehållaren på denna 
blankett. I punkt 6 på denna blankett kan du ange uppgifterna för högst fem byggnader. Om du är delägare av en 
gemensam kompostbehållare, kontakta ansvarspersonen för kompostbehållaren och be denne att fylla i anmälan.   
 
Vad händer när jag har skickat anmälan?  
Din anmälan sparas i vårt system och du har fullgjort din skyldighet. Tack så mycket redan på förhand! Anmälningarna 
behandlas i ankomstordning. Du får inte ett separat svar på din anmälan om vi inte har några frågor.   
 
Komposteringsuppgifterna sparas i Kymmene avfallsnämnds s.k. register över avfallstransporter och kompostering 
enligt 143 § i avfallslagen. Registrets aktuella informationsdokument finns på Kouvola stads och Kymmene 
avfallsnämnds webbplats.  
Komposteringsanmälan gäller i 5 år, varefter anmälan ska göras på nytt. 
 
Obligatoriska punkter har markerats med stjärna ( * ) 
 
 
1. Fastighetsinnehavarens kontaktuppgifter 
 

Förnamn  * 
 

Efternamn  * 
 

Adress  * 
 

Postnummer och ort  * 
 

Telefonnummer E-post 
 

 
☐  Jag anmäler komposteringen för nedan angivna fastighet. Samtidigt försäkrar jag att kompostbehållaren har 
skyddats mot skadedjur. 
☐ Jag anmäler komposteringens avslutande. 
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2. Fastighetens uppgifter 
 

Adress  * 
 

Postnummer och ort  * 
 

Fastighetsbeteckning Permanent byggnadsbeteckning 
 

 
Välj kommun * 

☐ Fredrikshamn      ☐ Itis      ☐ Kotka      ☐ Kouvola      ☐ Lappträsk     ☐ Miehikkälä 

☐ Mäntyharju     ☐ Pertunmaa     ☐ Pyttis     ☐ Vederlax 
 
Byggnadstyp  * 

☐ egnahemshus   ☐ fritidsbostadshus 

☐ parhus      ☐radhus     ☐ våningshus                antal lägenheter   _________ 
 
3. Ansvarsperson eller -företag för kompostering 
 

Förnamn  * 
 

Efternamn  * 
 

Telefonnummer  E-post 
 

Företag/förening 
 

 
4. Kompostbehållarens uppgifter * 
 

Kompostbehållarens/kompostbehållarnas totala volym i liter   _________ 

Kompostbehållaren är   ☐ skyddad mot skadedjur   ☐ värmeisolerad      
Kompostbehållaren måste vara skyddad mot skadedjur, värmeisolering är inte nödvändigt. 
 
5. Månader, då livsmedelsavfall komposteras på fastigheten * 
Uppgiften behövs för att avfallshanteringsmyndigheten ska kunna rapportera mängden komposterat bioavfall enligt 
avfallslagen. 

☐ jag komposterar året runt 
ELLER jag komposterar under följande månader: 

☐ januari ☐ februari ☐ mars ☐ april ☐ maj ☐ juni  

☐ juli ☐ augusti ☐ september ☐ oktober ☐ november ☐ december 
 
6. Antal fastigheter som använder kompostbehållaren * 
 

☐ Kompostbehållaren används av en fastighet, som anges ovan under Fastighetens uppgifter 

☐ Kompostbehållaren är gemensam för flera fastigheter eller kompostbehållaren används av flera byggnader på en 
fastighet. Anmäl uppgifterna för andra komposterande fastigheter på sida 3.  
 
Jag har läst anvisningarna och försäkrar att de uppgifter jag uppgett är riktiga 
 
 
______________________________________  
tid och plats 
 
______________________________________  ______________________________________ 
underskrift    namnförtydligande    
 
Lämna in blanketten till:  Kymmene avfallsnämnd  
  Kouvola stad  
  PB 85 
  45101 Kouvola  e-post: kymenjatelautakunta@kouvola.fi 
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2. Fastighetens uppgifter 
 

Adress  * 
 

Postnummer och ort  * 
 

Fastighetsbeteckning Permanent byggnadsbeteckning 
 

 
Byggnadstyp * 

☐ egnahemshus     ☐ fritidsbostadshus 

☐ parhus     ☐ radhus     ☐ våningshus            antal lägenheter   _________ 
 
 
3. Fastighetens uppgifter 
 

Adress  * 
 

Postnummer och ort  * 
 

Fastighetsbeteckning Permanent byggnadsbeteckning 
 

 
Byggnadstyp * 

☐ egnahemshus     ☐ fritidsbostadshus 

☐ parhus     ☐ radhus     ☐ våningshus            antal lägenheter   _________ 
 
 
4. Fastighetens uppgifter 
 

Adress  * 
 

Postnummer och ort  * 
 

Fastighetsbeteckning Permanent byggnadsbeteckning 
 

 
Byggnadstyp * 

☐ egnahemshus     ☐ fritidsbostadshus 

☐ parhus     ☐ radhus     ☐ våningshus            antal lägenheter   _________ 
 
 
5. Fastighetens uppgifter 
 

Adress  * 
 

Postnummer och ort  * 
 

Fastighetsbeteckning Permanent byggnadsbeteckning 
 

 
Byggnadstyp * 

☐ egnahemshus     ☐ fritidsbostadshus 

☐ parhus     ☐ radhus     ☐ våningshus            antal lägenheter   _________ 
 
 
 


