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Anmälan ska lämnas till samhällsenheten 
senast en månad före beräknat startdatum. 

ANMÄLAN
Eget omhändertagande av latrin, slam eller urin

Insändes till: 

Samhällsenheten 
Box 100 
796 22 Älvdalen 
kommun@alvdalen.se 

Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Postort 

E-post Telefon dagtid Telefon mobil 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn Telefon dagtid 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress Postnummer Postort 

Typ av bostad 

 Permanentbostad 

Antal personer i hushållet 

 Fritidshus 
Nyttjandegrad (veckor/år) 

Kompost för slam/latrin 
Fabrikat

Volym, liter

Urinhantering
Lagringskapacitet, liter

Handläggningsavgift 
Timavgift (1027 kr/h) enligt fastställd taxa 

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)1. Dina personuppgifter 
används för att behandla din ansökan/anmälan. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används 
eller vill att de skall ändras, är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Samhällsenheten. 

1 GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Fram till dess behandlas uppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PuL). 

Typ av mark och växtlighet där spridning kommer ske, bifoga karta över placering 

Bilagor

Ritning/Foto på egen konstruktion
Karta över placering av kompost/urinbehållare
Karta över vart spridning av urin kommer ske 

Placering på fastighet, bifoga karta

Vid egen konstruktion bifoga ritning/foto

Behållare, fabrikat Spridningsyta, m2

Anläggningstyp (t.ex. torrtoalett/förbränningstoalett/förmultningstoalett eller slamavskiljare/minireningsverk/sluten tank)

 anläggning utan avlopp, ange vad  anläggning med avlopp, ange vad 
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Förutsättningar för kompostering av latrin/slam
1. Komposten fungerar väl och ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

2. Komposten har tät botten och tätt lock så att inte vatten riskerar att förorena grundvatten eller mark.

3. Komposten lagras minst 6 månader vid varmkompost och 24 månader vid kallkompost innan behållaren töms.

4. Fastighetsägaren har ansvar för att ta hand om komposten.

Förutsättningar för spridning av urin
1. Urinbehållaren ska vara tät och utförd av åldersbeständigt material.

2. Spridning av urin får ske under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

3. Spridningsområdet får inte ligga närmare än 25 meter från sjöar och vattendrag.

4. Urin ska spridas under växtsäsongen på egen fastighet.

Upplysningar gällande eget omhändertagande av latrin, slam eller urin

 Sökandens underskrift 
Datum Namnunderskrift Namnförtydligande 

Om kompostering eller spridning av urin orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön ska den upphöra. 
Myndighetsnämnden kan då förbjuda hanteringen.
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