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Läs igenom informationen på blankettens baksida! Var noggrann när ni fyller i blanketten, då undviker ni krav på
kompletteringar som fördröjer ärendet! Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp!

1 FASTIGHET
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

2 SÖKANDE
Namn

Tel

Adress

Postnummer och ort

3 FASTIGHETEN NYTTJAS SOM

 Åretruntbostad / Fritidsbostad

 Annat, ange vad: ................................

4 ANMÄLAN AVSER

 Förmultningstoalett

märke o modell:

 Förbränningstoalett

märke o modell:

 Toalett med urinseparering

märke o modell:

Beskriv hur urinen tas om hand och hanteras

 Torrtoalett med kompostering av latrin
Beskriv hur latrinet komposteras och bifoga karta där kompostens placering är utmärkt.

5 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Information om behandling av personuppgifter enligt GDPR
Den information som du lämnar i blanketten behandlar miljöenheten för att handlägga din
anmälan/ansökan. Du har rätt, efter en särskild ansökan, få besked om personuppgifter som rör dig behandlas
eller ej samt information om behandlingarna. Givetvis har du även rätt att ansöka om rättelse av felaktiga
uppgifter.
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827 80 Ljusdal

Telefon 0651-180 00vx

E-post
miljo@ljusdal.se
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Förutsättningar för kompostering av Latrin



Komposten fungerar väl och ingen olägenhet för människors hälsa eller miljö uppkommer.
Komposten har en sådan konstruktion att lakvatten och/eller urin inte läcker ut och riskerar
att förorena mark och grundvatten.
Komposten lagras minst sex månader innan den töms. Fastighetsägaren ansvarar för att ta
hand om komposten.

Om komposteringen orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljö, eller risk för sådan
skall den upphöra. Miljöenheten kan meddela förbud mot verksamheten.

Anmälan om kompostering av latrin skall lämnas till miljöenheten senast 4 veckor före
beräknat startdatum. För prövning av anmälan tas en avgift enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige §231 20151130.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!
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