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Miljö- och byggnadsnämnden 
Telefon: 0250-260 00 
E-post: miljobygg@mora.se 
 
 
 
Information om anmälan 

ANMÄLAN 
Gällande eget omhändertagande av latrin, slam eller 
urin 
 
Skickas till: 
 

Mora kommun 
Miljö- och byggnadsnämnden  
792 80 Mora 
 

 

Anmälan ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden senast en månad före beräknat startdatum. 
 
Förutsättningar för kompostering av latrin/slam 

1. Komposten fungerar väl och ingen olägenhet för 
människors hälsa eller miljön uppkommer 

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

3. Komposten lagras minst sex månader innan 
behållaren töms. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att ta hand om 
komposten. 

Förutsättningar för spridning av urin 
1. Spridning av urin får ske under förutsättning att 

olägenhet för människors hälsa eller miljörisk inte 
uppstår. 

2. Urinbehållaren ska vara tät och utförd av 
åldersbeständigt material. 

3. Urin ska spridas under växtsäsongen (april-oktober) 
på egen fastighet. 

 

Om komposteringen eller spridningen av urin orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller risk för sådan, ska den 
upphöra. Miljö- och byggnadsnämnden kan förbjuda hanteringen 
 

Sökande 
 
 

Namn 

      

Personnummer-/organisationsnummer 
      

Utdelningsadress 

      

Postnummer 

      
Postort 

      
E-post 

      
Telefon dagtid 

      
Telefon mobil 

      

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn 

      

Telefon dagtid 

      

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning 

      
Antal boende 

      

Fastighetens adress 

      

Postnummer 

      

Postort 
      

Typ av bostad 

 Permanentbostad 

 

 Fritidshus 

Ange vad 

 Annat       
 

Kompost för latrin/slam 
  

Fabrikat 

      

Vid egen konstruktion bifoga ritning/foto 
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Volym, liter 

      

Placering på fastigheten (bifoga karta) 

      

 

Urinhantering 
 

Behållare (fabrikat) 

      

Lagringskapacitet, liter 

      

Spridningsyta, m2 

      

Typ av mark och växtlighet där spridning kommer att ske 

      

 

Bilagor 
 

 Ritning/Foto på egen konstruktion 

 Karta över placering av kompost/urinbehållare 

   
Handläggningsavgift 
Avgift för anmälan tas ut enligt fastställd taxa 
 

Hantering av personuppgifter  
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur 
personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 

 

 
Sökandens underskrift 

Datum 
      

Namnunderskrift Namnförtydligande 
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