Ansökan om inrättande av torrtoalett/kompostering av latrin
Enligt 33 § renhållningsföreskrifterna och 3 § lokala hälsoskyddsföreskrifterna
Avgiften för handläggning av ansökan är 1090 kronor. För mer information - vänd.

Sökande
Namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Mobiltelefon/telefon arbete

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens ägare är sökande

Typ av fastighet

Antal personer i hushållet

Ja
Helårsfastighet

Fritidsfastighet

Nej

Annat

Ansökan avser
Ansökan avser inrättande av

Mulltoalett

Multrum

Fabrikat/modell

Annan torrtoalett

Urinsorterande torrtoalett

Efterkompostering i latrinkompost

Ja

Nej

Uppgifter om latrinkompostering
Latrinkompostbehållarens fabrikat/modell

Eget bygge
Total volym

Antal fack

Täta sidor, lock och botten

Ja
Placering

Material

Nej
Avstånd till närmaste vattentäkt

Övriga upplysningar

Använd gärna baksidan om utrymmet inte räcker till

Sökande
Datum och underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till
Karlstads kommun
Miljöförvaltningen
651 84 Karlstad

INFORMATION OM HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din ansökan till Karlstads kommun om
inrättande av torrtoalett eller kompostering av latrin. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som
behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter,
vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter

Kommunfullmäktige 2014-10-16 KF § 18
RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER I KARLSTADS KOMMUN
Enligt 33 § får kompostering av latrin från fastigheten efter ansökan
ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande
omhändertagande för återanvändning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin genom
egen anläggning görs hos miljönämnden och ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
Miljönämnden ska underrätta Karlstads Energi AB om sitt beslut.
Kommunfullmäktige 2008-12-11 KF § 21
LOKALA HÄLSOSKYDDSFÖRESKRIFTER
3 § Anmälan till miljönämnden krävs för att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom
förmultningstoalett eller därmed jämförbar toalett och torrtoalett med latrinkompostering.
Kommunfullmäktige 2015-12-17 KF § 14
RENHÅLLNINGSTAXA OCH TAXEFÖRESKRIFTER FÖR KARLSTADS KOMMUN
För information om vilka hämtningsabonnemang som finns och avgifterna för dessa, vilka framgår av
renhållningstaxan och taxeföreskrifterna för Karlstads kommun, så kontakta kundservice hos Karlstads
Energi AB på telefon 054-540 71 00 eller via ett mejl till kundservice. energi@karlstad.se.
Kommunfullmäktige 2014-12-18 KF § 25
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN
Enligt taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun tas en avgift för
prövning och handläggning av undantag från renhållningsordningen. En separat faktura skickas.
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