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Ansökan om tillstånd för eget 
omhändertagande av latrin, fekalier eller urin 
• 31 § Svenljunga kommuns föreskrifter för avfallshantering 

Ärendet gäller 
 Eget omhändertagande av latrin (fekalier och urin blandat) 

 Eget omhändertagande av fekalier 
 Eget omhändertagande av urin 

Uppgifter om fastigheten 
Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsadress 
 

 Permanentboende  Fritidsboende,  
vistelseperiod (antal månader per år): 

Sökande 
Sökandens namn (person eller företag) 
 

Organisations-/personnummer 
 

Postadress (gata, box etc.) 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress till sökanden 
 

Telefon till sökanden dagtid 
 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
 
E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon till kontaktperson dagtid 
 

Faktureringsuppgifter 
Om inget annat meddelas skickas fakturan till sökandens adress. Om fakturan ska 
ställas till någon annan kräver vi en skriftlig fullmakt från mottagaren. Vi gör inga 
ändringar i efterhand gällande fakturamottagare.  
Vill du ha e-faktura? Kontakta din bank redan idag och anmäl att du vill ha e-faktura 
från Svenljunga kommun! Vi har i dagsläget ingen möjlighet att skicka fakturan till 
en e-postadress. 
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Kompostering av latrin eller bara fekalier 
Kompostens placering ska markeras på skalenlig situationsplan där man ser 
tomtgränser, byggnader och vattenbrunnar. 

Fabrikat Antal behållare/fack Volym per behållare/fack 

Behållarens utformning, sätt kryss i de rutor som stämmer överens med din kompostbehållare. 
 Isolerad, sluten (tät) och skadedjurssäker  Står i uppvärmt utrymme 
 Oisolerad, sluten (tät) och skadedjurssäker  Står i ouppvärmt utrymme 

Slutkompostering eller långtidslagring (antal månader): 
 Kompostbehållaren är integrerad i toaletten.  Hushållsavfall kommer att samkomposteras med latrinen 

Vad tänker du göra med den färdiga komposten? 
 Efter kompostering överlåts latrinen till lantbrukare för spridning på dennes grödor (kontrakt bifogas) 
 Efter kompostering sprids latrinen på egna grödor 

Komposten kommer att spridas på följande ytor, ange storlek i kvadratmeter (m2). 

Trädgårdsland: Gräsmatta: Rabatter: 

Lagring av urin 
Fylls i om urin separeras från fekalier och hanteras separat. 

Behållarens storlek (liter): Lagring i antal månader: 
Vad tänker du göra med urinen efter lagring? 

 Efter lagring överlåts urinen till lantbrukare för spridning på dennes grödor (kontrakt bifogas) 
 Efter lagring sprids urinen på egna grödor 

Urinen kommer att spridas på följande ytor, ange storlek i kvadratmeter (m2). 

Trädgårdsland: Gräsmatta: Rabatter: 

Följande handlingar ska bifogas 
• Situationsplan. Miljö- och byggenheten kan bistå med skalenlig karta över

fastigheten. Följande ska framgå:

- tomtgräns (t ex arrendetomt), vägar, sjöar, diken och bäckar, hus (befintliga
och planerade).

- Latrinkompostens placering.

- Skyddsavstånd till vattenbrunnar inom 150 meter och vattendrag närmre
än 30 meter.

- Spridningsyta för urin (i förekommande fall).

• Kontrakt om överlåtelse till lantbrukare

Underskrift 
Sökandens underskrift Namnförtydligande 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggenheten, 
512 80 Svenljunga. 

Du kan även skanna (eller fota) den ifyllda, signerade, blanketten och skicka in till 
miljobygg@svenljunga.se tillsammans med bilagorna.  

Handlingarna som du skickar in med e-post ska helst vara i PDF-format och ska 
sparas i en egen fil, en handling = en fil. Tänk på att inte fotografera ritningar och 
kartor; skala och perspektiv kan då förvridas! 

Avgift och handläggning 
Avgift för handläggningen av ärendet betalas enligt den taxa som fullmäktige har 
beslutat om. Taxan finns i sin helhet på kommunens webbplats, svenljunga.se. 
Faktura skickas separat. 

För att skynda på handläggningen av ditt ärende ber vi dig att noga fylla i alla 
uppgifter och skicka med alla bilagor som krävs. En eventuell begäran om 
komplettering fördröjer handläggningen av ditt ärende. 

Vi kommunicerar i första hand via e-post så ange en e-postadress som du läser 
regelbundet. Vi kommer även att skicka beslutet till den e-postadress som du har 
angett. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 
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