Ansökan skickas till:
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

Anmälan om inrättande av mulltoa, annan biologisk toalett eller annan toalett än vattentoalett
-

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ansökan om eget omhändertagande av latrin
-

enligt 38 § Föreskrifter om avfallshantering för Vingåkers kommun

Sökande
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Telefonnummer dagtid

Fastighetsuppgifter
Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Permanentboende

Fritidshus

Antal boende

Anmälan/Ansökan avser
Anmälan om inrättande av annan toalett än WC

Ansökan om eget omhändertagande av latrin

Uppgifter om toalett
Fabrikat

Typ

Latrinhämtning kommer att ske av Sörmland Vatten och Avfall AB
Ja
Nej
Kompostering av latrin
Antal behållare (Måste finnas minst två)

Volym per behållare

Typ av behållare

Är behållaren tät?

Typ av kompostering

Förvaringsutrymme för kompostering

Varmkompost

Ja

Nej

Kallkompost

Urinhantering(vid urinseparerande system)
Volym på behållare (Om flera, ange total volym)

Typ av behållare

Area för spridning (m2)

Fastighet där spridning ska ske

Behållare placeras i:
Mark

Kryputrymme

Annat, ange vad:
Var god vänd!

Samhällsbyggnadsnämnden
Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 34
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

Vattenanvändning
Vatten är inte indraget
Vatten är indraget till:

Dusch/Bad

Diskmaskin

Diskho

Handtvättfat

Tvättmaskin

Annat, ange vad:
Vattnet avleds till:
Infiltrationsbädd, ange bäddens yta:
Markbädd, ange bäddens yta:
Stenkista
Dike/Åkerdränering
Annat, ange vad:
Finns tillstånd för anläggningen utfärdat av Vingåkers kommuns miljönämnd?

Ja

Nej

Anläggningen utfördes år:

Till ansökan/anmälan ska du även bifoga följande



Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om toaletten, t ex. detaljerad broschyr, installationsanvisning eller
skötselanvisningar.
Karta över fastigheten:
o
Vid latrinkompostering ska följande information finnas på kartan: Plats/yta för kompostering och avstånd till
närliggande vattentäkter. Avstånd till vattendrag och eventuella vattenförande diken ska också finnas med.
o
Vid spridning av urin ska följande information finnas på kartan. Ytan för spridning av urin, vattentäkter inom
60 meters avstånd från spridningsytan, samt grundvattnets strömningsriktning.

Underskrift
____________________
Datum

___________________________________________________
Namnteckning

För samhällsbyggnadsnämndens prövning av ansökan/anmälan utgår en handläggningsavgift enligt av kommunfullmäktige
fastställd taxa.
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
Mer information om avlopp, latrinkompostering och urinhantering på den egna fastigheten finns på www.vingaker.se och
www.avloppsguiden.se
För mer information om latrinhämtning, kontakta Sörmland Vatten och Avfall AB: Kundtjänst: 0150-800 100
En komplett ansökan/anmälan förkortar handläggningstiden!
INFORMATION
För att få tillstånd att kompostera latrin så behöver du två kompostbehållare. Kompostbehållarna bör motsvara följande:
Latrinkompostering

Samkompostering(Latrin och
matavfall)

Fritidshus

2 behållare á 350 l

2 behållare á 500 l

Permanentboende

2 behållare á 680 l

2 behållare á 750 l

För att få tillstånd att sprida latrin och urin måste fastigheten ha tillräckligt stor beväxt yta. Generellt behövs det 50 m2/person
och år för att sprida urin, och 10m 2/person och år för att sprida latrin, för ett permanentboende.
Generellt gäller även skyddsavstånd på 6 m mellan yta för spridning och dricksvattentäkter/vattendrag.

