
 

ANMÄLAN 1 (3) 

  

Om kompost av latrin från torrklosett eller 
förmultningstoalett 
Enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) se sid 3 
 

 

   Senast reviderad 2022-09-02 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORGANISATIONSNUMMER E-POSTADRESS 

Varbergs kommun Drottninggatan 17 0340-880 00 210000-1249 mhn@varberg.se 

TELEFAX  WEBBPLATS 

432 80 Varberg  0340-69 70 55  www.varberg.se 
 

 

Sökanden 
Namn: Adress: 

Personnr/Org.nr: Postnummer och ort: 

Telefon dagtid: Faktureringsadress (om annan än postadress): 

Postnummer och ort (faktureringsadress): Fakturareferens: 

E-post: 

 
Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: 

Fastighetsägare: Telefonnummer till fastighetsägare: 

 
Anmälan avser  

 Helårsbostad   Fritidsbostad  Övrigt: ____________ 

Antal boende på fastigheten: ________ personer 

Avstånd mellan latrinkompost och närmaste vattentäkt: ________ m 

Kompostens placering: _________________________________________________________ 

Fabrikat/modell på kompostbehållare: ______________________________________________ 

Volym: _____________ 

Material: __________________________________ 

Kompostens utformning  Sidor, lock samt botten är täta. 

Övriga upplysningar (om egen tillverkning bifogas byggbeskrivning): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avgift 
För handläggning av ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av 
kommunfullmäktige som justeras årligen. 
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2 (3) 
Underskrift 
Ort och datum: 

Namnunderskrift: Namnförtydligande: 

 
Ovan lämnade personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som är en lag i alla EU:s medlems-
länder från och med 25 maj 2018. Uppgifterna behövs för att administrera ärendet på miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen. Registrerad har rätt att, efter ansökan, få veta hur uppgifterna behandlats och få rättelse av dem. 
Kontakta då personuppgiftsansvarig som är miljö- och hälsoskyddsnämnden mhn@varberg.se, 0340-880 00.  
 
Ifylld blankett skickas till:  Varbergs kommun  

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen  
432 80 Varberg 

 
Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Varbergs kommuns hemsida www.varberg.se/personuppgifter  
  

mailto:mhn@varberg.se
http://www.varberg.se/personuppgifter
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5 kap. 15 § avfallsförordningen (2020:614) 

Om en fastighetsinnehavare avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt 
behandla avfall som inte är trädgårdsavfall och som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 § miljöbalken, ska fastighetsinnehavaren anmäla det till kommunen. 

Det som sägs om fastighetsinnehavare i första stycket gäller också den som har 
nyttjanderätt till fastigheten. 

Anvisning för kompostering av latrin (2005-04-15) 
 

• Kompostering ska utföras i särskild komposteringsbehållare och utföras enligt 

de anvisningar som anges i bifogad beskrivning. 

 

• Anläggningen ska bestå av minst två behållare. 

 

• Komposten ska vara utformad så att regn- och smältvatten inte kan rinna in i 

komposten eller att latrinet kan rinna ut. Sidor, lock samt botten ska vara täta 

samtidigt som luftning måste ske för att nedbrytning av latrinet ska fungera. 

Komposten ska vara skadedjurssäker. 

 

• Kompostbehållare ska ha tillräcklig volym för att klara kompostering under 

minst sex månader. Detta för att risken för smittspridning ska minimeras. 

 

• Komposten ska placeras så att den inte står nära någon vattentäkt eller så att 

närboende grannar störs. 

 

Så här sköts en latrinkompost 
Behållarna placeras på den egna fastigheten, minst fem meter från tomtgränsen. Vid 

igångsättningen läggs ett lager torvströ i botten på den ena behållaren. Latrinet kan 

sedan varvas med lite trädgårdsavfall, t. ex. löv och gräsklipp eller torvströ. Kalk eller 

liknande ska inte tillsättas. 

Då behållaren fyllts till ungefär 2/3 avbryts tillförseln av latrin och trädgårdsavfall. 

Komposten ska stå i minst sex månader utan påfyllning för att smittämnen ska få tid 

att brytas ned. Under tiden tas den andra behållaren i bruk och det växelvisa 

användandet är därmed påbörjat. Efter att den första behållaren fått vila minst sex 

månader är slutprodukten färdig att användas. Behållaren töms på sitt innehåll och 

mullen kan läggas ut i t.ex. trädgårdslandet. 

All hantering av latrin (påfyllning, kompostering, tömning m.m.) ska skötas så att 

olägenhet inte uppstår för de omkringboendes hälsa eller miljön. Spridning av 

kompostmaterial ska t.ex. ej ske i närhet av vattentäkt. 
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