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ANMÄLAN/ANSÖKAN
Anmälan om inrättande av mulltoalett, annan biologisk toalett
eller annan toalett än vattentoalett samt ansökan om
kompostering av latrin

Sökande
Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Telefon bostad

Postnummer och ort

Telefon mobil

E-postadress

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

 Permanentbostad
 Fritidsbostad

Fastighetens adress

Antal boende ………. st
Vistelsetidens längd ca ………. dagar/år

Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?

 Ja

Antal boende ………. st

 Nej

Ansökan /Anmälan avser

 Anmälan om inrättande av mulltoa, annan biologisk toalett eller annan toalett än vattentoalett
 Ansökan om kompostering av latrin
Uppgift om toalett
Fabrikat

Typ

Kompostering (vid kompostering av latrin)
Typ av kompostbehållare

 Komposten är inköpt i handeln, varunamn ……………………………………………………….
 Komposten är en egen konstruktion enligt bifogad skiss.
Komposten har helt tät botten?

 Ja

 Nej

Antal behållare/fack komposten består av:

Antal liter varje behållare/fack rymmer:

…………………… st

………………… liter per behållare/fack

Kompostering av latrin/fekalier innan spridning

Kompostering av urin innan spridning

…………… månader
Uppgifter om beräknad mängd latrin/fekalier

…………… månader
Uppgifter om beräknad mängd urin

………………………

………………………

Slutlig användning
Latrin/fekalier/aska

Urin

 Spridning på egen tomt
 Annan användning ………………………..

 Spridning på egen tomt
 Annan användning ………………………..

Area för spridning (m2)

Fastighet där spridning ska ske
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Vatten

 Kommunalt vatten

 Grävd brunn

 Borrad brunn

 Gemensam brunn med fastigheten
 Vatten året runt

 Annat ………………………

 Endast vatten utomhus

 Endast vatten på sommaren

Avstånd till grannars vatten från kompostens placering: …………… meter
Avstånd till egen vattentäkt från kompostens placering: …………… meter

Övriga installationer

 Diskbänk

 Tvättställ

 Bad/Dusch

 Tvättmaskin/diskmaskin

 WC

Avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten (BDT-vatten)

 Tvåkammarbrunn
 Trekammarbrunn
 Sluten tank Volym: .………… liter
 Rensbrunn/rensbrunnar  Slamavskiljare saknas
 Infiltration – yta på infiltrationen .………… m
 Markbädd – yta på markbädden .………… m
 Stenkista
 Sjunkbrunn
 Direktutsläpp
 Annat ………………………………………………………
Finns tillstånd för befintlig avloppsanläggning för BDT?  Ja, anläggningen godkänd år .…………
 Nej
 Vet ej
2

2

För att kunna behandla anmälan krävs att följande dokument bifogas
 Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om toaletten, t ex detaljerad broschyr,


installationsanvisning eller skötselanvisningar.
Karta över fastigheten
 Vid latrinkompostering ska följande information finnas på kartan: Plats/yta för kompostering och avstånd
till närliggande vattentäkter. Avstånd till vattendrag och eventuella vattenförande diken ska finnas med.
 Vid spridning av urin ska följande information finnas på kartan: Ytan för spridning av urin, vattentäkter
inom 60 meters avstånd från spridningsytan samt grundvattnets strömningsriktning.

Avgift
För handläggning av denna ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt taxa bestämd av
kommunfullmäktige.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Information o behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL)
Miljö- och byggnämnden är personuppgiftsansvarig för miljö- och byggkontorets behandling av personuppgifter. De
personuppgifter du lämnat kommer att registreras för administration och uppföljning. Du har rätt att, efter skriftlig ansökan, ta
del av de personuppgifter som miljö- och byggkontoret behandlar. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljöoch byggkontoret.

Anmälan/ansökan sänds till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggnämnden, 942 85 ÄLVSBYN

