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Ansökan om kompostering av 
latrin / urinsortering 
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Uppgifter om 
sökanden 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon E-post

Uppgifter om 
fastigheten 

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress och ort 

Permanentboende Fritidsboende Antal boende: 

Åretrunt-abonnemang hos SRV / Tyresö kommun

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webbsida 
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se www.smohf.se 

Ort och datum 

Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Ja Nej 

Anläggningen
avser

Latrinkompost       Urinseparerande torrtoalett       Förmultningstoalett        Förbränningstoalett 

 Fabrikat på toalett alt. kompost:  Kompostens volym: 

Tidpunkt då ev. latrinhämtning ska upphöra:

Gäller
urinsepare-
rande toalett

Urin leds till:

Total markareal m2       varav areal odlingsbar yta       m2

Urinen lämnas till följande mottagare (bifoga intyg från mottagare)

Volym:

Bilagor:
Till ansökan ska en tomtkarta bifogas. På tomtkartan ska följande markeras:

• Kompostens plats
• Avstånd till tomtgräns
• Närliggande vattentäkter och byggnader
• Spridningsyta för urin ( i förekommande fall)

Övriga
upplysningar

Latrin får slutbehandlas i kompost-, förmultningsanläggning eller förbränningstoalett på egen fastighet efter ansökan. Anläggningen ska vara 
utformad, placerad och skötas så att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Handläggning av ansökan debiteras enligt fastställd taxa, se www.smohf.se
När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. Kontakta oss 
för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 
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