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Ifylld blankett skickas till 

Miljöenheten 

Box 52 

387 21 Borgholm 

 
 

Tel: 0485 - 880 00 

Telefon/Besökstid vardagar 8.00–16.00 

Ansökan om eget omhändertagande av latrin  
genom latrinkompost eller annan toalett än vattentoalett 

 

Enligt lokala avfallsföreskrifter 30, 33 §§

Fastighet 
Fastighetsbeteckning  

      

Fastighetens address 

      

Postnr / Postort 

      

 
Sökande 

Namn / Företag  

      

Personnummer / Organisationsnummer 

      

Kontaktperson 

      

Telefon 

      

Adress 

      

Mobiltelefon 

      

Postnr / Postort 

      

E-post 

      

 

Hushåll 
Typ av fastighet 
 

  Permanentbostad                           Fritidsbostad                                     Annat                                                                         

 Ange hur stor del av året fastigheten är bebodd 

      

Hushållets storlek 
 

                 hushåll med sammanlagt             personer 

 
Typ av toalett 

 

  Förbränningstoalett 
   

  Förmultningstoalett   
 

 

  Urinseparerande toalett   
 

   Annan toalett                                                                          

 Fabrikat och volym (liter) 

      

Beskrivning av funktion – bifoga gärna faktablad med ritning och skötselanvisningar 

      

 
Typ av kompostbehållare 

Fabrikat och volym (liter) 

      

Beskrivning av funktion – bifoga gärna faktablad med ritning och skötselanvisningar 
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Kompostanvändning 
Ange vad den färdiga komposten ska användas till 

      

 
Fastighetens övriga avloppsvatten 

Avloppsvattnet innefattar: 
 

 Diskbänk             Diskmaskin              Tvättställ            Tvättmaskin             Bad/dusch              Vatten ej indraget 

 
 
Rening av övrigt avloppsvatten sker i: 
 

 Avloppsanläggning godkänd av miljö- och byggnadsnämnden       Avloppsanläggning ej godkänd av miljö- och byggnadsnämnden  

 
 Anlagd år:                         Beslut daterat:                                         

  
        Bilaga 

Situationsplan eller kartskiss över fastigheten bifogas anmälan, där följande ska framgå: 

 Lokalisering av byggnader 

 Placering av toalett eller latrinkompost 

 Spridningsyta för latrinavfall 

 Vattendrag eller vattentäkter i närheten 

 
        Avgift 

Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av 
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.  

 
 Viktig information 

För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och obligatorisk bilaga ska medfölja. 
 
Beviljade undantag är personliga och gäller endast fastighetsinnehavaren. Om fastigheten disponeras av en 
hyresgäst är det hyresgästen som ansöker om undantag.  Beviljade undantag kan upphävas med omedelbar 
verkan om beslutet inte följs, vid ändrade förhållanden och om olägenhet för människors hälsa eller miljön 
uppkommer. 
 
Eget omhändertagande av latrinavfall, för återanvändning som gödningsmedel, medges bara om det finns 
tillräcklig yta på den egna fastigheten att sprida latrinavfallet på. Spridning av gödningsmedlet ska ske under 
växtsäsong (april-oktober). 
 
Hantering av latrin innebär risk för smittspridning. För att smittoämnen ska dö måste materialet komposteras 
genom varmkompostering i minst sex månader så att allt material når en temperatur över 50 °C eller 
kallkompostering i minst två år. 
 
Information om behandling av personuppgifter 
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller 
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och 
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem 
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få 
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av 
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm. 
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har 
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida. 

 
          Underskrift 

Namn  
 

       

Datum 
 

      

Sökandes underskrift 

 


