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Dags att förnya tillståndet för latrinkomposten
Har du en kolonistuga med latrinkompost? Då är sannolikheten stor att det är dags att förnya
tillståndet.
2009 hade miljö- och byggnadsförvaltningen (dåvarande miljö- och hälsoskyddsförvaltningen) ett
större tillsynsprojekt på avlopp och latrinhantering inom Solnas koloniföreningar. I samband med
detta uppmanades alla ägare av kolonistugor att söka tillstånd för kompostering av latrin.
Förvaltningen utfärdade tillstånd till alla sökande. Tillstånden utformades med en tidsbegränsning
på 10 år, vilket innebär att samtliga tillstånd löper ut den 31 december 2019. Därför är det nu
dags att förnya sitt tillstånd.
För att förvaltningen ska hinna handlägga er ansökan innan det gamla tillståndet upphör att gälla
behöver ni skicka in er ansökan senast den 30 september 2019.
Hur förnyar man tillståndet?
För att förnya ditt tillstånd fyller du i blanketten ”Ansökan kompostering av latrin”. Blanketten
hittar du på www.solna.se. Klicka på ”Boende & Miljö”, och sedan vidare på ”Vatten och
avlopp” följt av ”Enskilt vatten och avlopp”. Blanketten finns då att ladda ner i kolumnen till
höger.
Om du vill ha hjälp med att få blanketten skickad till dig kan du ringa till Solna stads
kontaktcenter på 08-746 10 00.
När du fyllt i blanketten kan den skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen med e-post eller
vanlig post. Adresser står på blanketten.
Vad ska ansökan innehålla?
Fyll i blanketten noga för en snabbare handläggning. Om du har en kompost sedan tidigare och
inte har gjort några ändringar de senaste 10 åren kan du skriva det. Om ändringar har gjorts ska
det anges. Exempel på ändringar kan vara om komposten har flyttats, om kärlen har bytts ut, om
användningen har ändrats.
Rekommendationerna för hur en latrinkompost bör utformas har ändrats något sedan 2009. I det
nya beslutet kan det därför komma krav som innebär att utformningen av komposten behöver
ändras eller justeras. Se bifogat brev om rekommenderad utformning av latrinkompost.
Om du tidigare har haft en latrinkompost men har slutat använda den och därför inte vill ha
något nytt tillstånd kan du meddela det per e-post till någon av oss (se kontaktuppgifter längst
ner). Berätta då även hur eventuell latrin ska hanteras istället.

2 (2)

Tillsynsavgift
Enligt miljöbalken (1998:808) 27 kap 1 § har miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att ta ut avgift
för sin tillsyn. Avgift tas ut enligt Solna stads taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område antagen av kommunfullmäktige. Avgiften för ansökan om tillstånd till latrinkompost är
2520 kronor. Detta motsvarar två timmars handläggningstid.
Varför ska ni betala tillsynsavgift?
Den som har en verksamhet ska själv betala för tillsynen av verksamheten. Enligt miljöbalken ska
verksamheterna själva kunna ta de kostnader som hänger ihop med att myndigheter kontrollerar
att de följer lagen. Skattebetalarna ska inte bekosta tillsynen av enskilda verksamheter. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden tar därför ut tillsynsavgift enligt en taxa som kommunfullmäktige beslutat
om. Timtaxan får inte överstiga de kostnader vi själva har för att utföra arbetet med tillsynen.
Fakturering
Innan fakturan skickas ut skickas ett beslut om avgift för tillsynen. Avgiftsbeslutet kan överklagas
och information om hur man gör det finns också i beslutet.
Mer information
Bifogad med detta brev finns informationsbladet ”Latrinkompost – Information till dig med
kolonistuga i Solna stad”.
Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter här under. Du kan
också vända till Solna stads kontaktcenter på 08-746 10 00.
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