Anmälan om att installera torrtoalett

Sökande/person
Namn

Person/organisationsnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon arbete (även riktnummer)

Mobiltelefon

E-post (som läses regelbundet)

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Typ av bostad

☐ Permanenthus

☐ Fritidshus

Anmälan gäller
Installation av

Fabrikat

☐ Urinsorterande torrtoalett
Fabrikat

☐ Förmultningstoalett, mulltoa, multrum
Fabrikat

☐ Förmultningsanläggning latrin
Fabrikat

☐ Förbränningstoalett
Fabrikat

☐ Annan typ av toalett (bifoga beskrivning)
Beskriv hur fekalier ska tas omhand
Fekalier tas omhand genom

Kompostmodell

Komposten tät (Obligatoriskt)

☐ Kompostering

☐ Ja

Fekalier ska tas omhand på annat sätt, beskriv hur

Beskriv hur urin ska tas omhand
Urin tas omhand genom

Yta för spridning (ha/m2)

Storlek på urinbehållare i m3

Yta för spridning (ha/m2)

Avtal finns med lantbrukaren (obligatoriskt)

☐ Spridning på fastigheten
☐ Lantbrukare hämtar urin
Lantbrukarens fastighet
Urin ska tas omhand på annat sätt, beskriv hur

☐ Ja
Lantbrukarens namn

1 (2)

2 (2)
Bilagor som ska bifogas

☐ Bilaga 1, Situationsplan (skala 1:400 – 1:2000)
I situationsplanen ska följande tydligt framgå:
-

Tänkt markyta för spridning av urin
Tänkt plats för kompostering av fekalier
Vattentäkter inom 100 meter (Ange grävd eller borrad)
Befintlig avloppsanläggning med utloppsledning

☐ Bilaga 2,
Information
Anmälan ska göras innan man påbörjar arbetet med installationen. Urin ska lagras i sex
månader före spridning. Latrinkompost ska vara tät.
Mer information finns på vår hemsida: uddevalla.se.
Vid frågor kontakta oss på telefon: 0522 – 69 60 00.
Avgift
Avgift tas ut för handläggning. Mer om avgifter kan du läsa på vår hemsida: uddevalla.se.
Ofullständig anmälan kan ta längre tid att handlägga. Avgift tas ut även vid avslag.
Personuppgiftslagen (PUL)
För att administrera din anmälan krävs registrering i vårt datasystem. Du har rätt att ta del av
de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.
Personuppgiftsombud: Ulla-Britt Isaksson, 0522-69 73 04.
Anmälan enligt
§ 3 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö samt dispens för eget
omhändertag enligt 15 kap 18 § miljöbalken och renhållningsordningen

Godkännande

☐ Jag intygar att all information som fyllts i blanketten är riktig. Jag godkänner att uppgifter
som lämnats i blanketten förs in i kommunens register och att en avgift kommer att tas ut för
handläggning.

Blanketten skickas till
Samhällsbyggnad, Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla

Blanketten uppdaterad 2013-12-09

