ANMÄLAN AV TORRTOALETT OCH/
ELLER LATRIN/URINKOMPOSTERING
enligt 34 § avfallsföreskrifterna
Sida
och/eller lokala hälsoskyddsföreskrifter 1(2)

Vid frågor kontakta:

Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Information
Om dina grannar anses berörda kan Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning komma att skicka delar av din anmälan till
dina grannar för att de ska få möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i ärendet. Grannarna ges normalt 2-3 veckor för att lämna in
synpunkter. Vi rekommenderar att du även själv tar kontakt med dina grannar och informerar dem om dina planer. Vår erfarenhet
är att det kan förenkla den kommande handläggningen.

Sökande
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Uppgifter om fastigheten
Fastighetens adress (om annan än ovan)

Fastighetsbeteckning *

Postnummer och postort (om annan än ovan)

Kommun *

Typ av fastighet

Permanentbostad

Fritidshus

Annat:

Uppgifter om den planerade anläggningen
Anmälan avser installation av

Förbränningstoalett

Fabrikat:

Urinseparerande toalett

Förmultningstoalett

Fabrikat:

Annat:

Fabrikat:

Anläggningen beräknas tas i bruk (datum)

Uppgifter om omhändertagande av fekalier och urin, aska eller mull
Fekalier och urin kommer att omhändertas genom

Egen latrinkompostering

Egen separat urinkompostering

Annat:

Askan från förbränningstoaletten kommer att omhändertas genom

Spridning på egen fastighet

Annat:

Mullen från förmultningstoaletten kommer att omhändertas genom

Spridning på egen fastighet

Annat:

Ansöker samtidigt om befrielse från latrinhämtning

Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346
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Beskrivning
Beskriv hur latrin, alternativt urin, kommer att tas omhand. Redovisa hur lagring och spridning ska gå till. Ange bl.a. storlek på komposthållare/urintankar, tomtstorlek
och den areal som finns tillgänglig för spridning

Bilagor som ska bifogas anmälan
Beskrivning av kompostanläggningen. Bifoga gärna en skiss eller produktblad från tillverkare
Kompostanläggningens läge på fastigheten. Ange även läge på närbelägna vattentäkter samt avstånd till
grannfastigheter. Markera även var den komposterade latrinen kommer att spridas
Information om avgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

Du kommer i första hand att kontaktas via e-post om du har angivit din e-postadress i denna blankett. Saknar du e-postadress
eller om du önskar återkoppling och information kring ditt ärende via brev ska du inte ange e-postadress i blanketten.
När du skickar in denna blankett kommer dina personuppgifter att behandlas av Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd i Sandvikens kommun som är personuppgiftsansvarig. För mer information om hur dina
personuppgifter behandlas hänvisas till www.sandviken.se/gdpr.

