ANSÖKAN OM EGET
OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöenheten

Anmälan enligt 46 § Avfallsföreskrifter för Avfall & Återvinning Skaraborg.
OBS! Saknas information eller bilagor som behövs för handläggningen av ärendet förlängs
handläggningstiden då kompletteringar behöver begäras in.

Sökande
Namn

Org.nr./personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Telefon (dagtid):

Kundnr. hos Skara Energi:
(finns på faktura)

E-post

 Jag vill ta emot beslut per post

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Fastighetsägare

Postnummer och postort

 Permanentbostad  Fritidsboende

Om fritidsboende: Nyttjas ____ veckor/år

Antal boende

Tomtarea med vegetation

Uppgifter om toalettlösningen
Märke/typbeteckning

Kompostbehållarnas storlek:

Urinseparering  Ja
 Nej
Beskrivning av toalettens funktion:

Hur kommer omhändertagandet/spridning av latrin att ske:

Hur kommer omhändertagandet och spridning av urin att ske:

Finns anläggning för rening av bad-, disk- och tvättvatten:

Miljöenheten
miljo.bygg@skara.se
www.skara.se

Växel 0511-320 00

Skara kommun
Miljöenheten
532 88 Skara

Org nr 212000-1702
Bankgiro 214-7296

Miljö- och byggnadsnämnden
Miljöenheten

Bifoga; produktinformation

Information
Kompostering av annat än komposterbart matavfall och trädgårdsavfall får utföras endast i
sluten anordning som effektivt utestänger fåglar, råttor m m och som medger tillräckligt
lufttillträde för att fullgod nedbrytning skall erhållas. Kompostbehållaren bör vara isolerad.
Tillförs latrin till komposten skall vid behov så mycket uppsugningsmedel (t.ex torvmull)
tillföras att ingen avrinning kan uppstå från komposten. Platsen skall väljas så att grund- eller
ytvatten inte kan förorenas eller annan störning kan ske. Dessutom krävs det att:


Det finns två kompostbehållare som kan användas växelvis.



Kompostmaterialet ska ligga i minst sex månader före spridning för att förhindra
smittspridning.



Spridning av det komposterade materialet inte sker på sådant sätt att olägenhet uppstår
för närboende.



Förorening av vattendrag eller vattentäkter inte riskeras.

Avgift
Avgift för handläggning tas ut enligt kommunens fastställda taxa.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter.
Underskrift
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Miljo.bygg@skara.se
Miljöenheten
Södra Kyrkogatan 2, 532 88 Skara

För allmänna frågor om renhållning och sophämtning kontakta Avfall & Återvinning
Skaraborg (AÅS)

Miljöenheten
miljo.bygg@skara.se
www.skara.se

Växel 0511-320 00

Skara kommun
Miljöenheten
532 88 Skara

Org nr 212000-1702
Bankgiro 214-7296

