Anmälan om installation av toalettlösning
med omhändertagande av latrin och urin
på egen fastighet

1(3)

Anmälan skickas till: Tingsryds
Kommun, Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Box 88, 362 22
Tingsryd eller mbf@tingsryd.se

Sökande

Namn

Telefon bostad

Adress

Telefon arbete

Postadress

Mobiltelefon

E-post

Godkänner kommunikation via e-post Personnr l org. nummer
Ja

Nej

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon

Adress

Postadress

Typ av användning av den nya anläggningen
Fritidsbostad

Permanentbostad

Antal hushåll:……………………………………………….

Annan, ange vad:………………………………………………………………………………………………………...
Vattenförsörjning
Grävd brunn

Bergborrad brunn

Kommunalt

Vatten ej indraget

VVS-firma eller den som utför eventuell installation och rördragning mm.
Namn

Telefon

E-post

Fax

Anmälan avser
Anmälan om inrättande eller innehav av förmultningstoalett
Anmälan om inrättande eller innehav av utedass
Anmälan om eget omhändertagande av latrin
Anmälan om eget omhändertagande av urin
Anmälan om bortplockning av WC från fastigheten

Befintlig avloppsanordning
Avloppsvatten från:

Typ av slamavskiljare:

Rening:

endast köksvask

3-kammarbrunn

stenkista

bad, disk, tvätt

2-kammarbrunn

infiltration

toalett, WC

1-kammarbrunn

direktutsläpp

saknas

vet ej

Avloppsanläggningens ålder:

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Borttagning av befintliga WC-stolar
WC har aldrig funnits i fastigheten
Härmed intygas på heder och samvete att samtliga wc-stolar som funnits i fastigheten monterats bort eller pluggats så att
de inte längre är anslutna till den enskilda avloppsanordningen.

Utformning av ny torr toalettlösning
Antal hushåll som avloppsanordningen ska betjäna:
Antal personer som avloppsanordningen ska betjäna:
Antal veckor under året som anläggningen är i drift:
Fabrikat och modell

Typ av toalett:
utedass
mulltoa
förbränningstoalett
frystoalett
annat

urinseparering
ingen urinseparering
egen konstruktion (ritning bifogas)

Omhändertagande av latrin
Ett latrinabonnemang är beställt hos renhållningen
Kompostering av latrin tillsammans med urin skall ske på egen fastighet
Kompostering av urinseparerad latrin skall ske på egen fastighet
Latrinet skall samkomposteras med hushållsavfall
Antal kompostbehållare:…………………………

Kompostbehållarnas sammanlagda volym:…………………………….

Fabrikat och modell på kompostbehållaren. Bifoga enkel ritning och beskrivning av material om den är hemmabygd.
Använd baksidan eller separat papper.

Omhändertagande av latrin och urin
Beskriv hur latrin och urin skall tas om hand på den egna fastigheten.

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 (vx)

fax
0477 313 00

e-post/hemsida
mbf@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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Till anmälan skall bifogas:
•

•

Situationsplan i lämplig skala (t ex tomtkarta) som visar:
Fastighetsgränser, byggnader och latrinkompostens placering
Placering av egen vattentäkt (avstånd från komposten)
Andra befintliga eller planerade brunnar inom 50 m från komposten
Diken/vattendrag och sjö inom 100 meter
Ritning och beskrivning av utedass och kompost vid egen konstruktion

Information om anmälan
För handläggning av anmälan utgår en avgift i enlighet med kommunfullmäktige fastställd taxa. Alla uppgifter måste fyllas i
för att anmälan ska kunna behandlas.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som behandlas - Namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress.
Ändamål med behandlingen - Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår
ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder.
Laglig grund för behandlingen - En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Lagringstid - För evigt.
Personuppgiftsansvarig – Miljö- och byggnadsförvaltningen, mbf@tingsryd.se
Lämna klagomål på personuppgiftshantering - Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen
av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskydd@sydarkivera.se. Du kan också lämna in klagomål
rörande personuppgiftshanteringen hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter - www.tingsryd.se under fliken Kommunen/Behandling av
personuppgifter.

Sökandens underskrift

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
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