
Anmälan för omhändertagande av 
latrin i förmultningsanläggning

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd 

Medborgarhuset, 842 80 Sveg, mob@berg.se 

Sökande 

Namn Personnummer/Organisationsnr. Telefonnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) E-postadress

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Besöksadress/vägbeskrivning 

Permanentbostad Fritidshus 

Typ av anlägggning 

Biologisk klosett. Fabrikat/modell  

Större typ 

Mindre typ (ange även hur efterkompostering ska ske) 

Separationstoalett Fabrikat/modell 

Urin avledes till: Enskilt avlopp (OBS! Krav kan finnas på separat anmälan enl hälsoskyddslagen) 

Tank 

Förbränningstoalett 

Latrinkompost (Bifoga situationsplan med fastighetsgränser, toalettens placering, vattentäkter och 

vattendrag inom 25 m från toaletten samt grundvattennivå under toaletten). 

(Bifoga ritning och situationsplan med fastighetsgränser, latrinkompostens placering, 

vattentäkter och vattendrag inom 25 m från latrinkomposten samt grundvattennivå 

under latrinkomposten. 

Övriga upplysningar 

Datum Sökandens namnteckning Namnförtydligande 

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd | E-post: mob@berg.se 

Tel 0687-161 00 | www.berg.se | Tel 0680-16100 | www.herjedalen.se 101220 

Information
Avgift tas ut enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige

mailto:mob@berg.se
mailto:mob@berg.se
http://www.berg.se/
http://www.herjedalen.se/


Biologiska klosetter 

Med biologisk klosett avses en toalett med en behållare i vilka fekalier och eventuellt annat organiskt avfall sönderdelas 

och hygieniseras genom naturliga mikrobiologiska processer. Andra vanliga benämningar är förmultningstoalett, mulltoa 

och komposteringstoalett. 

Bland de biologiska klosetterna brukar man skilja på typen mindre och större. 

Den mindre typen har toalettsits och komposteringsutrymme i samman hölje. Här utnyttjas ofta tillskottsvärme i processen. 

Den är mer känslig för temporär överbelastning och tillåter normalt endast klosettavfall. Slutprodukten måste som regel 

efterkomposteras. Detta bör ske i en ändamålsenlig latrinkompost. 

Den större typen har komposteringsbehållare i t ex källarplan. Här kan med fördel annat kolrikt organiskt avfall tillföras. 

Slutprodukten kan myllas ner på tomten. 

Biologiska klosetter testas i Norge efter en gemensam norsk/svensk testmetod. Godkänd provning innebär att produkten får 

ett kontrollbevis. Endast provade och godkända märken bör väljas. 

Separationstoaletter 

Med separationstoalett menas en toalett som har separata skålar för urin och fekalier. Fekalier leds till en förmultningsan- 

läggning där det torkar och sedan efterkomposteras i minst 6 månader. Ofta medföljer en särskild behållare för efterkom- 

postering. Urinet kan ledas till en tank eller till en avloppsanläggning. Om urinet leds till en tank kan det senare spridas i 

trädgården. 

Förbränningstoalett 

Förbränningsklosetten består av en skål och en förbränningskammare. Latrinet förbränns vid över 

800 o C. Restprodukten kan användas i trädgården. 

Med hänsyn till risken för luktolägenheter bör förbränningstoaletter inte installeras inom tätbebyggelse. 
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