Anmälan om
kompostering av latrin

Sökande

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Namn

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer och Postort

Postnummer och Postort

Telefon

Telefon

Epost

Epost

Organisationsnummer/personnummer

Organisationsnummer/personnummer

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Fritidsboende

Permanentboende

Antal boende på fastigheten:

Torrtoalett

Förmultningstoalett

Annan toalett, typ:

st

Latrinkomposten skall tas i bruk datum:
Tillverkare och produktnamn på inköpt latrinkompost

Datum
Namn och ort

Ovanstående anmälan beviljas under villkor att latrinkomposten konstrueras, placeras och sköts enligt
anvisningarna som finns på baksidan av blanketten. Skicka med en enkel skiss om du bygger själv.

För handläggning av anmälan tas en avgift ut motsvarande 0,5 x timavgift enligt gällande taxa för miljöbalken
Skicka gärna till epost:
miljo.byggnads@gagnef.se

Anvisningar för enskild kompostering av latrin
Konstruktion


Komposten skall utföras i form av två behållare. För normalhushållet bör volymen på varje behållare
vara ca 0,5 m3 vid fritidsboende och ca 1,0 m3 vid permanentboende.



Botten och lock skall vara täta. Botten skall vara uppdragen på sidorna minst 20 cm. Öppningar bör
förses med insektsnät.



Det finns färdigtillverkade behållare i plast eller trä, men det går naturligtvis också att tillverka
behållaren själv. Bifoga en enkel skiss till anmälan om ni bygger själva.

Placering


Komposten placeras på den egna fastigheten på betryggande avstånd från vattentäkt, den bör stå på
hårdgjord yta och ej närmare tomtgräns än 5 meter.

Skötsel


Vid användningen fylls ett fack eller en behållare i taget för att få tillräckligt lång komposteringstid.



Från början täcks botten med 1-2 dm tjockt lager torvmull, varefter latrinet varvas med torvmull.
Mängden torvmull anpassas så att all fuktighet sugs upp. Det innebär i allmänhet minst 50 % torvmull.



Till komposten kan även läggas torrt trädgårdsavfall. Saftiga växtdelar och nyklippt gräs bör undvikas.
Överst läggs torvmull eller torrt trädgårdsavfall.



Komposten i ett fack skall ligga i minst ett år efter sista påfyllning. Under sommarhalvåret bör
komposten omblandas ca en gång per månad. Därefter kan innehållet användas som
jordförbättringsmedel.



Det är inte tillåtet att dränera av en latrinkompost eftersom det kan leda till spridning av
smittämnen (bakterier och virus) och utsläpp av näringsämnen.



Kompostering inklusive urtagning och användning av slutprodukten ska ske så att olägenhet inte
uppstår för omgivningen.

Upplysningar enligt Dataskyddsförordningen:

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om fastighetsägande och kontaktuppgifter.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i allmänna handlingar sparas
enligt arkivlagen. Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras kontinuerligt
med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi ibland inhämta
personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan exempelvis vara landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket
med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett personbiträdesavtal. Vi kan även komma
att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi
behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till registrator@gagnef.se . Du har också rätt att få felaktiga uppgifter
rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb www.gagnef.se/personuppgifter

