(13)
Ansökan om eget
omhändertagande av urin/latrin
Tillstånd till eget omhändertagande innebär en dispens från det kommunala renhållningsmonopolet.
Tillståndet är personligt och upphävs i samband med fastighetsförsäljning eller om nyttjandet av fastigheten
påtagligt förändras.
När ansökan är komplett med de uppgifter miljökontoret behöver, får du i normalfall ett beslut inom fyra
veckor.
Observera! Invänta miljökontorets svar innan ni gör inköp och startar arbetet.

Sökande och fastighet
Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Antal hushåll (1 hushåll motsvarar 5 personer)

E-post till kontaktperson (beslut kommer på e-post)

Telefonnummer kontaktperson

Namn och adress (dit fakturan ska gå)
Postnr, ortnamn (dit fakturan ska gå)

Fastigheten används som
Årsbostad

Fritidshus

Annat ____________________________________

Ansökan avser
Installation av mulltoalett

Installation av multrum

Installation av annan toalett
Märke/typbeteckning:
Med urinseparering

Utan urinseparering

Nuvarande förhållanden
Fastigheten har för närvarande kommunal latrinhämtning:

Ja

Nej

Önskat sätt att omhänderta latrinen
Kompostering

Annat _______________________________________

Kompostens utförande
Komposten har tät botten och skadedjurssäkra väggar:

Ja

Nej

Komposten är försedd med tätt lock:

Ja

Nej

Ansökan fortsätter på nästa sida!

Fylls i av dig som vill separera urinen!

Enligt 22 § i Sundsvalls avfallsföreskrifter får urin bara spridas om näringsinnehållet återförs till kretsloppet.

Typ av separering
Urinen direktsepareras i toaletten, d v s urin och fekalier kommer inte i kontakt med varandra

Vattenspolning
Ingen vattenspolning

Vattenspolning med ______ dl per spolning

Sätt att ta om hand urinen
Vi vill använda den separerade urinen till att gödsla grödor på den egna fastigheten:
Vi vill ta hand om urinen på annat sätt: ( OBS! Detta kräver en särskild prövning av miljökontoret
eftersom det då kan krävas en avloppsanläggning!)
Fastigheten bebos även under del av året när spridning av urin inte kan ske, d v s september-maj.
Ja

Nej

Om ”Ja”, hur ska ni lösa toalettfrågan under den perioden?
__________________________________________________________________________________
_

Avgift

Du betalar en fast avgift för tillståndet som motsvarar 1,5 timmes timavgift.
Avgiften hittar du på www.sundsvall.se/taxormiljokontoret

_________________________________________________________________________________
Underskrift kontaktperson fastighetsägare
Datum

___________________________________________________________________________
Namnförtydligande

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Telefon: 060-19 10 00 växel, 19 11 90 expedition
E-post: miljonamnden@sundsvall.se

Vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via www.sundsvall.se/personuppgifter. Där hittar du även kontaktuppgifter till vårt
Dataskyddsombud. Har du klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du tillsynsmyndigheten Datainspektionen
telefon 08-657 61 00. Se även www.datainspektionen.se/kontakta-oss
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