Ankomststämpel

Anmälan/ansökan om inrättande av
annan toalett än WC samt kompostering
av latrin
1. Sökande
Namn

Organisations-/personnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon

E-post

2. Fastighet
Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Telefon arbete

Utdelningsadress

Postadress

Telefon bostad

Fastighetens användning (Om annat, ange vad)
Permanentboende

Antal personer:

Annat……………………………………

Fritidsboende

st

3. Entreprenör
Namn

Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon
E-post

4. Anmälan avser (typ av toalett)
Typ (t.ex. förmultnings-, torr- eller separationstoalett, förbränning,
mulltoa)

Fabrikat/modell

5. Omhändertagande av restprodukt
Kompostering i toalett
(ange även volymen på toalettens avfallsbehållare)…………………………….
Efterkompostering
Separat kompostering
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Typ av kompostbehållare (vid separat-/efterkompostering)
Fabrikstillverkad (ange fabrikat och modell)

………………………………………………………………….

Egentillverkad behållare (utförlig beskrivning)

Kompostbehållarens placering (tex, markbeskaffenhet, avstånd till ytvatten, dike, sjö, vattentäkt

Avstånd till närmsta grannes fastighetsgräns

6. Slutlig användning av latrin/urinkompost
spridning på egen tomt

Annan användning

7. Färdigställande
Anläggningen beräknas installeras (datum)

8. Övrigt avloppsvatten
Beskrivning av hur övrigt avloppsvatten (bad, disk och tvätt) tas om hand.

9. Avloppsanläggning
Slamavskiljarens våtvolym (m3)

Slamavskiljare (Typ/modell)

Efterbehandling

Infiltration

Markbädd

Minireningsverk

Efterbehandlingens yta vid infiltration/markbädd (m2)
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Annat (ange vad)

10. Till anmälan ska bifogas
- Ritning/karta (i lämplig skala eller måttsatt) som visar fastighetsgränser och tänkt placering av
kompostbehållare.

När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/!!!!!! Länkas om

Datum

Underskrift av sökanden

Upplysningar
Anmälningsskyldighet vid ändringar i förhållanden som motiverat anmälan och som legat till grund för beslutet
föreligger.

För handläggning av anmälan rörande inrättning av annan toalett än vattentoalett samt kompostering av
latrin på egen fastighet, tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en grundavgift vilket motsvarar 3
timmars handläggningstid. Länk Avgiften gäller under förutsättning att anmälan är komplett. Överskjuten
tid debiteras enligt timtaxa.

Anmälan med bilagor skickas till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00
Mail: exp@ystadosterlenmiljo.se
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