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Anmälan om att installera torrtoalett
(t.ex. mulltoalett eller förbränningstoalett)
och/eller ansökan om latrinkompostering,
urinspridning m.m
Information
Gällande regler: 45 § Avfallsförordningen (2011:927),
46 § Avfallsföreskrifter Avfallshantering Östra Skaraborgs kommunalförbund. 2 § i de lokala föreskrifterna för att
skydda människors hälsa och miljön för Mariestad, Töreboda respektive Gullspångs kommun.
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt dataregister. Vi kommer att hantera dina
personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR (EU) 2016/679. I vissa fall kan vi komma att
hämta uppgifter om dig från kommunens fastighetsinformation eller kommuninvånarregister. Du har alltid rätt att
få information om vilka personuppgifter som miljö- och byggnadsnämnden har registrerat om dig samt att begära
rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i miljö- och byggnadsnämndens register.
Miljö- och byggnadsnämnden kommer att ta ut avgift för sin handläggning av anmälan/ansökan. Information om
gällande avgifter återfinns på hemsidan.

Sökanden
Namn

Person nr./Organisations nr.

Adress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning (som anmälan gäller)
Telefonnummer

E-postadress

Anmälan om torrtoalett
Helårsbostad

Fritidsbostad

Annat: ………………………………………………….

Jag vill installera:

Fabrikat/modell: …………………………………………..

Mulltoalett med urinseparering
Anläggningen skall betjäna: …… personer
Mulltoalett utan urinseparering
Förbränningstoalett
Annan torrtoalettlösning,

Toalettlösningen används: …... månader per år

Avstånd från toalettlösning till grannes
tomtgräns: …………….. m

specificera:………………………………………
Om anmälan gäller förbränningstoalett behöver ni inte ange något här.
Jag kommer att ha latrinhämtning
(OBS. Denna anmälan innebär inte att du beställer latrinhämtning. För att beställa latrinhämtning behöver
du kontakta Avfallshantering Östra Skaraborg)
Jag vill kompostera latrinet och/eller sprida urin (fyll i ansökan nedanför)
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Beskrivning av kompostering av latrin
Jag ska kompostera latrinen i en kompost av märket (om komposten är hemmabyggd, beskriv den i text och med
bifogad ritning):

Antal behållare: …….st

Storlek på behållare: ……….. m3

Beskriv metod för latrinkompostering:

Beskrivning av spridning av urin
Jag ska lagra urinen i en behållare av märket (om behållaren är hemmabyggd, beskriv den i text och med bifogad
ritning):

Beskriv metod för att lagra, späda och sprida urinet:

Skickas eller lämnas in till

VERKSAMHET MILJÖ OCH BYGG

Postadress

Besöksadress

Telefon (exp)

Hemsida

E-postadress

542 86 MARIESTAD

Stadshuset Kyrkogatan 2
MARIESTAD

0501-75 60 05

www.mariestad.se
www.toreboda.se
www.gullspang.se

mbn@mariestad.se
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Nödvändigt underlagsmaterial utöver blanketten
Följande handlingar måste skickas in till Verksamhet miljö och bygg för att Miljö- och
byggnadsnämnden ska kunna handlägga anmälan om torrtoalett och/eller ansökan om kompostering
av latrin, spridning av urin etc:

Situationsplan
I situationsplanen ritar du in var följande objekt ska vara eller är:


Torrtoalett.



Eventuell latrinkompostbehållare.



Eventuell ejektortank för urin



Var eventuell spridning av komposterad latrin och/eller var spridning av urin ska ske.



Samtliga vattentäkter inom 30 meter från torrtoalett, latrinkompostbehållare, ejektortank
för urin, spridningsplats för latrin/urin. Ange om de är grävda eller borrade. Ange om de
används till dricksvatten eller bevattning. Om brunnen används av annat hushåll än ditt
eget, ange det hushållets adress eller fastighetsbeteckning.

Information
Läs gärna om latrinkompostering och urinspridning på Avloppsguiden.se
https://avloppsguiden.se/informationssidor/ta-hand-om-avfallet/

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

