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Postadress Webbsideadress Telefon Telefax Postgiro 

Jokkmokks kommun  www.jokkmokk.se  0971-170 00 0971-172 01 6 00 54 - 4 

Västra Torggatan 11 

962 85 JOKKMOKK  

 

  Till: Samhällsbyggarnämnden 

Skriftlig ansökan ska lämnas till miljökontoret minst 

sex veckor i förväg. 

Ansökan om latrinkompostering 

Namn 

 
Tfn bostad/mobil 

Utdelningsadress 
 

Personnummer 

Postnummer och ort E-postadress 

 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

 

 

Beskrivning av fastigheten och latrinkomposten 

 

  Permanentboende 

 

  Fritidshus 

 

Antal personer i hushållet 

Finns urinseparering till utedass/torrtoalett? 
 

  Ja 

 

  Nej 

Vilken typ av komposteringslösning som används: 

 

  Köpt behållare:     Märke:……………………………… 

 

  Egen konstruktion (Obs! Den måste tåla lokalt vinterklimat.) Bifoga ritning samt foto 

 

Beskriv med ord hur hanteringen av latrin ska gå till samt hur ni kommer att använda kompostjorden. Om rutan inte räcker så bifoga 

beskrivningen som bilaga. En ritning/situationsplan ska bifogas ansökan också. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jokkmokk.se/
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Bilagor (kryssa i de bilagor som eventuellt bifogas ansökan) 

  En ritning på latrinkompostens utformning samt fotografier (om det är en egen konstruktion). 

 En situationsplan som anger kompostens placering och utformning på fastigheten. 

 Eventuella andra bilagor (kryssa i då i rutan och ange bilaga/bilagor här efter). …………………………………………… 

 

Upplysning 

• Ansökan om latrinkompostering beviljas inte om komposten inte är anpassad att klara klimatet under vintern. 

• För att kunna ansöka om latrinkompostering så måste det finnas ett godkänt avlopp på fastigheten. Om ni är 

tveksamma kring om det finns ett godkänt avlopp på fastigheten så kontakta miljökontoret för närmare 

information. 

 

Underskrift 

 

 

………………………………………                                        ……………………………………………. 
Ort och datum Underskrift  

 

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina 

personuppgifter används för att behandla ditt ärende. Mer information finns på kommunens hemsida www.jokkmokk.se 

För handläggning av ansökan om latrinkompostering tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. Faktura kommer att 

skickas separat. 
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