
  Version 2023-02-20 

 

Alingsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bygg- och miljöavdelningen 

Postadress: 441 81 Alingsås 
Besöksadress: Sveagatan 12 
Telefon (växel): 0322-61 60 00 

miljo@alingsas.se  
alingsas.se 

 

Anmälan om kompostering av latrin 
enligt § 45 Avfallsförordningen och kap.3 § 19 Renhållningsordningen (för Alingsås kommun) 
 
Fastighetsbeteckning 

 
Namn 

 
Adress 

 
Postadress 

 
Kundnummer hos renhållningsentreprenören 

Personnummer 

 
E-post 

 

Telefonnr, bostad 

 
Telefonnr, mobil 
  

Telefonnr, arbete 
 

Typ av fastighet 

 Helårsbostad     Fritidsbostad    
Antal personer i hushållet 

 
 
Uppgifter om toaletten 

 Urinseparering  Ej Urinseparering 

Toalettens märke och typ 

 
Toaletten ska installeras i 
 

Urinhantering 
Antal tankar för urin Volym per tank, m3 Tankarnas placering 

 i mark  i kryputrymme   Annat                            
Tomtens storlek, m2 Urin kan spridas, m2 Varav på annans mark efter överenskommelse med markägaren, m2 

Annan urinhantering 
 
 

Latrinhantering 
Latrinet ska efterkomposteras i  
 Behållare tillhandahållen av tillverkaren  Annan (beskriv) 
 
Antal behållare ________                                      Volym per behållare __________ liter 

Förbränningstoalett 
Toalettens märke och typ 

 
Toaletten ska installeras i 
 

Hantering av askan 
 
 

 

Övrigt 
Övriga upplysningar 
 
 

 
 
Registrering av personuppgifter 
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i 
Miljöskyddsenhetens datoriserade ärende- och tillsynsregister.  

Avgift 
En avgift tas ut i samband med anmälan om kompostering av latrin. Avgiften tas ut med stöd 
av 3 kap. § 19, Renhållningsordningen och kommunfullmäktiges beslut om taxa för 
miljöbalken. Avgiften faktureras när ansökan behandlats. 



 

 

Alingsås kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Bygg- och miljöavdelningen 

Postadress: 441 81 Alingsås 
Besöksadress: Sveagatan 12 
Telefon (växel): 0322-61 60 00 

miljo@alingsas.se  
alingsas.se 

 

 
 

   
Underskrift    Ort och datum 

 

 

Information 
Fekaliehantering/Latrinhantering 

Arealbehovet för spridning av färdigkomposterade fekalier är minst 10 m2 per person och år. 
Arealbehovet för spridning av färdigkomposterad latrin (fekalier och latrin blandat) behövs 
minst 10 m2 per person och år.  
Om du använder behandlade fekalier för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden 
och konsumeras råa, till exempel morötter, rekommenderas minst en månad mellan spridning 
och skörd. 
Vid spridning är det bra att mylla ned de behandlade fekalierna så att näringen kommer 
växterna till godo och inte riskerar att rinna av mot vattendrag eller att kvävet förloras i 
gasform. 
 
Latrinet/fekalierna ska efterkomposteras i två eller flera behållare för växelvis drift. Varje 
behållare ska rymma minst två års lagring av latrin inklusive eventuellt blandningsmaterial. 
Behållaren ska vara luftad och ha tät botten och täta sidor, så att inte lakvatten kan rinna ut. 
Komposten eller behållarna för långtidslagring ska vara skadedjurssäker. Det är viktigt att den 
har luftningshål så att syre kan komma in. Fylld behållare ska lagras minst två år utan att nytt 
material fylls på under de två åren. De täta behållarna ska placeras minst 20 m från 
dricksvattenbrunn. 
 
Utdrag ur renhållningsordning för Alingsås kommun 
 
3 kap. § 19   Kompostering av latrin 
 
Fastighetsägare får kompostera latrin på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljön. Anmälan om sådan kompostering ska ske till miljöskyddsnämnden enligt 
45 § Avfallsförordningen. 

Ifylld blankett skickas till:   Hälsoskyddsenheten, 441 81 ALINGSÅS 


