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Namn-, adress- och fastighetsuppgifter 
Sökande 

AN N 
Torr toalettlösning - Latrinkompost - Samkompost 

1 (3) 

Namn: Person- eller organisationsnummer: 

Utdelningsadress: Postnummer: Ort: 

Telefonnummer: E-postadress (texta tydligt): 

Fastighetsbeteckning: Avser boendeform: 
 Fritidsboende  Permanentboende 

 
Anläggningen avses betjäna: st personer Antal bostadshus: st 

 
 

Fakturamottagare (om annan än sökande) 
Personnummer/organisationsnummer: Namn: 

Utdelningsadress: Postnummer: Ort: Telefon dagtid: 

 
 

Anläggning/anläggningar 
Torr toalettlösning - se sidan 2 för information om bilagor till an 

 
Eventuellt varunamn på toaletten:    
Typ/konstruktion av toalett: 

Utedass: Förbränningstoalett: Urinseparerande toalett: 

Stor förmultningstoalett, s.k. Multrum, samt volym på avfallsbehållare:     liter. 
 
 

Latrinkompost - se sidan 2 för information om bilagor till an 
An an avser: 

 Latrinkompostering (kompostering av enbart toalettavfall) 
 

 Samkompostering (kompostering av toalettavfall och allt nedbrytbart hushållsavfall tillsammans i kompostanläggningen) 
 

 Komposten är inköpt i handeln. Ange varunamn:    
 

 Komposten är en egen konstruktion enligt bifogad skiss. 
Komposten har helt tät botten Antal behållare/fack komposten består av: 

 
  stycken 

Antal liter varje behållare/fack rymmer: 
 
  liter per behållare/fack  Ja  Nej 

Ange avstånd från planerad kompostanläggning och: Egen dricksvattentäkt: m. Grannes dricksvattentäkt: m. 

 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress E-postadress Telefon Telefax Webb 
Bygg- och miljönämnden 
Box 808 
761 28 Norrtälje 

Estunavägen 14 bygg.miljonamnden@norrtalje.se 0176-710 00 0176-716 70 norrtalje.se 

mailto:bygg.miljonamnden@norrtalje.se


Namnförtydligande: Datum och sökandens namnteckning: 

 

 
 
 
 

Bilagor 
Kryssmarkera nedan vilka bilagor som gäller för an an och som bifogar. 
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Bilagor som ska bifogas beroende på val av anläggning: 

Om anmälan avser en egen konstruktion av latrinkompost 
 Bilaga - en skiss över komposten. På skissen ska även framgå: 

• kompostens mått, 
• i vilket material komposten är utförd i, 
• hur botten, taket och ventilationen är konstruerad. 

 
Om anmälan avser installation av en urinseparerande toalett 

 Bilaga - en redovisning där det framgår: 
• vad urinen avses att samlas upp i, 
• hur urinen efter uppsamlingen kommer att omhändertas. 

 
Om anmälan avser installation av en stor förmultningstoalett, så kallad Multrum 

 Bilaga - en skiss som visar: 
 • utrymmet under toalettutrymmet, där avfallsbehållaren ska placeras, 
 • om komposteringsprocessen ska fortgå året runt (ett krav vid permanentboende) ska det av skissen även 
 • framgå hur utrymmet kan hållas uppvärmt eller hur behållaren kommer att isoleras. 

 
 

Namnunderskrift 

 
 

Din an an 
• Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ditt ärende. 
• An an med eventuella bilagor lämnas in till Bygg- och miljönämnden. 
• Läs även informationen på sidan 3. 

 
Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679 

 
Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens 
dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig 
nämnd om du vill veta mer. 
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http://www.norrtalje.se/personuppgifter
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Till dig som ska göra en anmälan 
Lämna in din anmälan 
Din anmälan och eventuella bilagor lämnas in till Bygg- och miljönämnden. Välj endast ett av de 
två alternativen nedan. 

1. Skickas till: Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 28 Norrtälje. 
2. Skannas in till pdf-format och mejlas till: bygg.miljonamnden@norrtalje.se 

 

Handläggningstid 
Om din anmälan är komplett då den kommer in kan du få ett beslut inom 2-3 veckor. 

 
Mer information hittar du på webben 
Under norrtalje.se/kompostera finns information om att kompostera toalettavfall, latrinkompost och torr 
toalettlösning. Där finns även information om bland annat: 

Handläggningsavgift för din anmälan. 
Volym- och konstruktionskrav på en latrinkompost för att den ska godkännas. 
Olika konstruktioner på torrtoaletter och vilka krav som gäller i kommunen. 
Kommunens krav vid hantering av urin från en urinseparerande toalett. 
Samkompostering av toalettavfall och nedbrytbart hushållsavfall. 

 
Kvällsöppet 
Bygg- och miljökontoret har kvällsöppet på helgfria torsdagar. På norrtalje.se/kvallsoppet kan du 
läsa mer om öppettiderna och inställda kvällsöppettider. 

 
För mer information 
Har du funderingar är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. 

 
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se 
Telefon: 0176-710 00 
Webb:   norrtalje.se/kontaktcenter 

 
Bygg- och miljönämnden 

mailto:bygg.miljonamnden@norrtalje.se
mailto:kontaktcenter@norrtalje.se
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