Anmälan om installation av förmultningseller torrtoalett
Ansökan om latrinkompostering/
slamkompostering
Sektor samhällsbyggnad

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett.
Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter.

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Adress
Postadress

Sökande
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Typ av toalett

För nedanstående lösningar ska du även fylla i
slutlig behandling av latrin på nästa sida
Torrtoalett
Förmultningstoalett
Multrum

Urinseparerande toalett (fyll även i slutlig behandling
av urin nedan)
Förbränningstoalett

Annan lösning, beskriv vad:

Slutlig behandling av urin (urinseparerande toalett)
Överlåtelse till lantbrukare, ange fastighet
Vid överlåtelse till lantbrukare ska följande bifogas:

•
•

Kontrakt
Ange spridningsarealen.
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Spridning på egna grödor: Gräsmattan

m2

Trädgårdslandet,

m2

Vid spridning på egen mark ska följande bifogas:

•
•

Beskrivning av spridningsutrustning.

•

Grannmedgivanden om fastigheten ligger närmare än 100 m från spridningsområdet.

Karta över spridningsområdet där eventuella dricksvattentäkter som ligger närmare än 100 m från
spridningsområdet ska markeras på kartan.
Annan lösning, beskriv vad:
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Slutlig behandling av latrin
Latrinkompostering (fyll även i Kompostering av latrin nedan)
Överlåtelse till lantbrukare, ange fastighet
Vid överlåtelse till lantbrukare ska följande bifogas:

•
•

Kontrakt
Ange spridningsarealen.
Annan lösning, beskriv vad

Kompostering av latrin
Kompostbehållarens volym (liter)

Fabrikat

Kompostbehållarens utformning: sätt kryss i den/de ruta/rutor som överensstämmer med kompostbehållaren

Kompostbehållaren är isolerad (krävs om komposten skall användas under vinterhalvåret)
Kompostbehållaren är ventilerad
Kompostbehållaren är råttsäkrad (inga springor eller hål är större än 5 mm)
Kompostbehållaren är tät (har tättslutande lock)
Kompostbehållaren har tät botten med upphöjda kanter.
Vid ansökan om kompostering av slam skall följande bifogas

•
•

Skiss samt beskrivning av kompostbehållaren.
Karta med behållarens placering i förhållande till närliggande fastigheter och dricksvattentäkter inom 100 meter
från kompostbehållaren.

Kompostering av slam från slamavskiljare
Kompostbehållarens volym (liter)

Fabrikat

Kompostbehållarens utformning: sätt kryss i den/de ruta/rutor som överensstämmer med kompostbehållaren

Kompostbehållaren är isolerad (krävs om komposten skall användas under vinterhalvåret)
Kompostbehållaren är ventilerad
Kompostbehållaren är råttsäkrad (inga springor eller hål är större än 5 mm)
Kompostbehållaren är tät (har tättslutande lock)
Kompostbehållaren har tät botten med upphöjda kanter.
Vid ansökan om kompostering av latrin skall följande bifogas

•
•

Skiss samt beskrivning av kompostbehållaren.
Karta med behållarens placering i förhållande till närliggande fastigheter och dricksvattentäkter inom 100 meter
från kompostbehållaren.
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Grannmedgivande
Datum

Ort

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Adress

Adress

Datum

Ort

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Adress

Adress

Underskrift sökande
Datum

Ort

Ort

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Observera att avgift tas ut. Avgiften baseras på beslut i kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Blanketten skickas till
Tjörns Kommun
Miljöavdelningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna

Expedition: 0304-60 11 48
E-post: samhallsbyggnad@tjorn.se
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