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ADRESS   TELEFON   E-POST 
Arjeplogs kommun  0961-140 00   kommun@arjeplog.se 
Miljökontoret   
938 81 Arjeplog 

 

Ansökan om eget omhändertagande av latrin 
(enligt 24 och 28 § Föreskrifter för avfallshantering  

för Arjeplog Kommun) 
 

 
 Sökande 

Namn/företag: 

 
Organisationsnummer/Personnummer: 

 

Fastighetsadress: 

 
Fastighetsbeteckning: 
 

Postnummer: 

 
Ort: Mobiltelefonnummer: 

 

Adress (om annan än fastighetsadress): 

 
Hemtelefonnummer: 

 

Postnummer:  

 
Ort:  Email-adress:  

 

 
 Uppgifter om fastigheten 

Fastighetsägare/markägare (om annan än sökanden) namn, adress, telefonnummer: 

 

 
Typ av fastighet: 

□ Permanentbostad     □ Fritidshus     □ Annat: 
 

Antal personer i hushållet: ……………… Huset används ………… dagar per år 

Typ av toalett: 

□ Urinseparerande      □ Ej urinseparerande      

Observera att installation av mulltoalett kräver anmälan till kommunen.  

Blankett finns på: www.arjeplog.se/kommun/blanketter-och-dokument  

 
Latrinhantering 
Fabrikat/modell latrinkompost:  

 
 
Hur planerar ni att ta hand om latrinet: 

 
 
 
 
 
Typ och storlek på spridningsytan:  

 
 
 

 
Vid urinhantering 
Hur planerar ni att ta hand om urinen: 

 
 
 
 
Typ och storlek på spridningsytan:  
 
 
 

http://www.arjeplog.se/kommun/blanketter-och-dokument
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ADRESS   TELEFON   E-POST 
Arjeplogs kommun  0961-140 00   kommun@arjeplog.se 
Miljökontoret   
938 81 Arjeplog 

 

 
 Till ansökan bifogas 

 Tomtkarta där följande markeras:  

- Kompostens plats 

- Avstånd till tomtgräns 

- Närliggande byggnader och vattentäkter 

- Spridningsyta för urin (i förekommande fall) 

 Information om latrinkomposten (gärna broschyr eller dyl.). 
 

 
 

Att lämnade uppgifter är riktiga intygar: 

 
 

  

Datum Underskrift Namnförtydligande 

 
 
Ansökan skickas/lämnas till: 
Arjeplogs kommun 

Miljö- och byggserviceenheten 

938 81 Arjeplog 

 
 

 
För handläggning av ansökan tas en avgift ut, enligt kommunens taxa. Avgift tas ut 
även för avslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL) 
Miljö- bygg- och räddningsnämnden är personuppgiftsansvarig för miljö- och byggserviceenhetens 

behandling av personuppgifter. De personuppgifter du lämnat kommer att registreras för 

administration och uppföljning. Du har rätt att, efter skriftlig ansökan, ta del av de personuppgifter 

som miljö- och byggserviceenheten behandlar. För ev. rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- 

och byggserviceenheten. 
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