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Ansökan om befrielse från latrintömning genom  kompostering
Fastighet som ansökan avser
Fastigheten omfattar
mark (kvm,ha)
Folkbokföringadress
Dricksvatten
Kortfattad beskrivning av kompostanläggning
Avgift för handläggning av ärendet är 840:-. Faktura skickas separat. I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Info om detta finns på www.bastad.se
 
 
Underskrift
Båstads kommun                  
 
Samhällsbyggnad
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se 
Skickas till:                  
Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80  BÅSTAD
Bestämmelser angående
kompostering av latrin från
eget hushåll
Renhållningsordningen kap 5 § 5b
 
Kompostering
Kompostering av annat än komposterbart trädgårdsavfall får utföras endast i sluten
anordning som effektivt utestänger fåglar, råttor mm och som medger tillräckligt 
lufttillträde för att fullgod nedbrytning skall erhållas. Kompostbehållaren bör vara
isolerad. Tillförs latrin till komposten skall vid behov så mycket uppsugningsmedel
(t ex torvmull) tillföras att ingen avrinning kan ske.
 
 Dessutom krävs:
att kompostmaterialet ska ligga i minst sex månader före spridning för att förhindra smittspridningatt spridning av det komposterade materialet inte sker på sådant sätt att olägenhet uppstår för närboende eller att förorening av vattendrag eller vattentäkter riskerasatt kompostmaterialet brukas ner minst 10cm i jorden i omedelbar anslutning till spridningen, dvs samma dag
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