
 

 

 

 

 

 

ÅMÅLS KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadsenheten 

Ansökan gällande 
omhändertagande av latrin i 
egen förmultningsanläggning 
enligt Avfallsföreskrifter för Åmåls kommun  

 

Postadress  
Box 62  
662 22 Åmål 

Besöksadress 
Kyrkogatan 2 
  

Telefon (växel) 
0532-170 00  

E-post  
bygg.miljo@amal.se  

 

Skickas till: Åmåls kommun 
 Samhällsbyggnadsenheten 
 Box 62 
 662 22 Åmål 

 
 

Sökande 
Sökande   Person-/organisationsnummer   

Adress 

Postnummer  Ort  

Fakturaadress  Ev. referenskod 

Postnummer  Ort  

Telefonnummer  E-postadress  

 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning  

Besöksadress 

Postnummer Ort 

Fastighetsägarens namn 

Telefonnummer  E-postadress  

 Permanentboende 

 Fritidsboende, cirka antal dagar boende per år………………………………………………………………………………… 

Antal personer i hushållet/hushållen Antal hushåll som belastar anläggningen 
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Omhändertagande av latrin i egen förmultningsanläggning  

(t.ex. latrinkompostering, mulltoa, utedass) 

 Olägenhet för människors hälsa eller miljö kommer att undvikas genom hela omhändertagandet 

Beskrivning av förmultningsanläggningen och av omhändertagandet, t.ex. hur latrinkomposten är utformad och hur 
latrinkomposteringen kommer gå till 

 

 

Avgift 

Avgift för handläggning av ansökan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning 
och tillsyn.  

 

Behandling av personuppgifter 

Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett 
och handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De 
personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna 
raderas inte. Beroende på ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra 
verksamheter inom kommunen och/eller med andra myndigheter. 

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa 
förutsättningar ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt 
att begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har 
lämnat en sådan laglig grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor) 

Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och 
miljönämnden. 

 

Sökandes underskrift 

Namnteckning 
 

Namnförtydligande 

Datum Ort 
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Information 

Behåll gärna detta informationsblad 

 

Lagstiftning gällande latrin 

I Avfallsföreskrifter för Åmåls kommun, §§ 31, 32 och 35 står vad som gäller för att få omhänderta 
latrin i egen förmultningsanläggning. Ansökningar om undantag från bestämmelserna ska lämnas 
skriftligt till bygg- och miljönämnden. Ansökan ska innehålla beskrivning av anläggningen och hur 
latrinet ska omhändertas utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 
Kompostering ska ske i särskilda behållare eller genom annat liknande omhändertagande för 
användning av näringsämnen på fastigheten.  

Om det uppstår eller om det finns risk för att det uppstår olägenhet kan bygg- och miljönämnden 
meddela föreläggande/förbud eller återkalla tillståndet för att undanröja olägenheten eller risken för 
olägenhet.  

Tillståndet är personligt och knutet till fastigheten och upphör om förhållandena ändras eller 
förutsättningarna inte uppnås eller om annat sker som påverkar beviljat tillstånd.  

 

Kompost för latrin 

Kompostering av latrin sker i isolerad behållare. Bottnarna och locken ska vara täta för att inte riskera 
att förorena grundvatten. Behållaren ska vara ventilerad. Det behövs god syretillförsel för att 
nedbrytningen ska fungera på ett bra sätt och även för att undvika luktolägenheter. Det är också 
viktigt att behållaren är skadedjurssäker för att möss, fåglar etc. inte ska komma åt kompostmassan. 

Latrin ska förvaras i komposten i minst 6 månader, helst 12 månader för att minimera smittorisken, 
och under tiden får inte någon ny latrin tillföras. Det är därför vanligen nödvändigt att ha två 
behållare, en vilande och en aktiv, påfyllningsbar kompost. Hur stora behållarna bör vara beror på 
hushållets storlek och vad som ska komposteras. 

Det finns färdiga trä- eller plastbehållare för kompostering av latrin att köpa. Man kan också använda 
cementringar med gjuten botten eller själv bygga trälådor med tät botten och lock av armerad plast, 
plåt, tjock gummiduk eller annat tätt och tåligt material. Locket ska gå ut över behållarens övre kant 
för att inte läcka in nederbörd. Ett tättslutande kärl för strömedel är praktiskt att ha i anslutning till 
komposten.  

 

Placering av kompostbehållare 

Kompostbehållare bör placeras i skugga för att undvika uttorkning på grund av solljus och/eller vind. 
Trots täta bottnar/lock måste placering ske på betryggande avstånd till vattentäkter samt 
angränsande fastigheter. Om behållare placeras närmare fastighetsgränsen än fem meter krävs 
skriftligt grannyttrande. 
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