Anmälan om eget omhändertagande
av latrin och urin
Miljö- och byggenheten

* = Obligatorisk uppgift

Box 74, 285 22 Markaryd
mbn@markaryd.se, 0433-720 00
Uppdaterad 2020-04-30

Uppgifter om anläggningen
Fastighetsbeteckning*

Typ av fastighet*

Spridning sker på:*

☐ Permanentbostad

☐ Egen fastighet

☐ Fritidsbostad, ca……………….månader/år

☐ Annan fastighet, fastighetsbeteckning....................................................

☐ Annat…………………………………………
Kortaste avståndet från spridningen till*
Egen dricksvattenbrunn: ......................................... m

Allmän väg...............................................................m

Annans dricksvattenbrunn: ..................................... m

Bostadshus..............................................................m

Sjö eller vattendrag:.................................................m

Avfall från
Torrdass (utedass)
Förbränningstoalett

Förmultningstoalett
Separerar urin från fekalier

Tillverkare och modell:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Skicka gärna med tillverkarens anvisning eller beskriv anläggningen här nedan:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Gråvattenfilter Tillverkare och modell:……………………………………………………………………………………………………………………
Annan typ av avfall:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uppgifter om komposteringsanläggningen för latrin, fekalier, gråvattenfilter eller liknande
Tillverkare och modell:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Skicka med informationsblad(produktinformation) eller beskriv komposten här nedan:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Egentillverkad. Ritning ska alltid bifogas.

Hur är komposten konstruerad?
Helt tät botten
Isolerad

Övertäckt

Skadedjurssäker

Luftning genom:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Komposteringstid (tid innan mullen utnyttjas):……………………………………………………………………………………………………………..
Kompostering sker tillsammans med:
Trädgårdsavfall
Annat:………………………………………………………………………..
Latrin eller fekalier används efter kompostering som jordförbättring
Till trädgårdsskötsel, buskar, häckar, gräsmatta
Till trädgårdsland
Uppgifter om omhändertagande av urin
En tät behållare
Två täta behållare

Volym:………………………………………………….…m3
Volym behållare 1:…………………………………..m3
Volym behållare 2:…………………………………..m3

Yta för
spridning:……………………………………………………..m2
Urinen används som gödning till:
Trädgårsskötsel, buskar, häckar, gräsmatta

Trädgårdsland

Följande bilagor ska bifogas:

☐
☐
☐

Produktinformation om komposten
Ritning över fastigheten där plats för toalett, kompost, spridningsplats, den egna dricksvattenbrunnen samt
dricksvattenbrunnar för grannar inom 100 meter.
Servitut (om spridning sker på annans mark)

Kontaktuppgifter
Namn*

Postnummer och Postort*

Personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Underskrift
Datum och underskrift*

Namnförtydligande*

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut även vid avslag.

Hantering av personuppgifter:
Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen innebär att
inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett
utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida
(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr)

