Miljö- och byggavdelningen
683 80 HAGFORS
Ansökan om kompostering av latrin
Enligt 34 § renhållningsordning för
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors kommun
Skriv tydligt

Uppgifter om fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandes namn

Person-/organisationsnummer

Sökandes adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

Fastigheten används som
Permanentbostad

Fritidshus som används _______________dagar per år

Annat _________________________________________
Antal personer i hushållet _________________________
Yta för spridning ________________________________m3 (gräsmattor, rabatter, trädgårdsland m.m.)

Ansökan avser
Utedass

Torrtoalett

Mulltoalett

Annan toalett____________________________________

Beskrivning av behållare för kompostering av latrin
Fabrikatstillverkad kompostbehållare, ange fabrikat/modell___________________
Egen kompostbehållare, volym _______________liter

Kompostbehållaren är isolerad

Kompostbehållaren har tättslutande lock

Kompostbehållaren har tät botten och upphöjda kanter

Kompostbehållaren är ventilerad

Kompostbehållaren är skadedjurssäkrad, dvs. inga springor eller hål är större än 5 mm

Kompostering av latrin med urin

Ja

Nej

Om nej, ange hantering av urin __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Övriga upplysningar

Besöksadress
Dalavägen 12

Postadress
683 80 HAGFORS

E-post: miljo.bygg@hagfors.se

Telefon
0563-185 00 vxl

Telefax
0563-618 98

Org. nr
212000-1884

Bankgiro
108-3179

Sökandes underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Blanketten skickas till
Hagfors kommun
Miljö- och byggavdelningen
683 80 Hagfors

Avgift för ansökan är 880 kr

Bifogat ansökan ska finnas:
 Ett kartutdrag som visar var plats för kompostbehållare planeras inklusive sjöar, vattendrag etc. inom
50 m från anläggning. Kartutdraget kompletteras i vissa fall med uppgifter om:
- enskilda vattentäkter (om sådan finns i området)
 Produktblad/information om kompostbehållaren eller ritning av egen kompostbehållare.
 Grannyttrande när kompostering och/eller spridning av latrin/urin ska ske inom 50 meter från en
grannes vattentäkt.

Villkor och information för kompostering
Om olägenhet uppstår kan miljö- och byggavdelningen meddela försiktighetsmått eller förbjuda hanteringen.
Spridning får endast ske under växtsäsongen, maj till september och ska ske på fastighet ägd av och/eller på
mark arrenderad av fastighetsägaren.
Kompostbehållarna ska:
 vara isolerade
 ha tättslutande lock
 ha tät botten med upphöjda kanter
 vara ventilerade
 vara skadedjurssäkra, dvs. inga springor eller hål större än 5 mm
Storleken på urinbehållarna ska beräknas utifrån att varje person producerar 1 -1,5 l urin per dygn.
Grannar har enligt 19 kap 4 § miljöbalken (1998:808) rätt att yttra sig om de kan vara berörda av
latrinkomposteringen. Grannyttrande ska bifogas ansökan när kompostering och/eller spridning av latrin/urin
sker inom 50 meter från en grannes vattentäkt.

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i miljö- och byggnämndens register. Registren är tillgängliga
för allmänheten. För eventuell rättelse av felaktiga uppgifter kontakta miljö- och byggavdelningen.

