
 

KRISTINEHAMNS KOMMUN 
E-post 

miljo@kristinehamn.se 
 

 
 

 

Postadress 

5 B. Miljö- och hälsoskydd 

681 84 Kristinehamn 
 

Besöksadress 

Uroxen 

Kungsgatan 30 
 

Telefon 

0550-880 00 vx 
Fax 

0550-382 52 
Bankgiro 

110-0213 
Organisationsnr 

212000-1868 

    

 

 

 

ANMÄLAN OM ANNAN TOALETT ÄN 

VATTENTOALETT 

samt ansökan om kompostering av latrin 

Sida 

1(2) 

 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

 

  

 

Blankettanvisning 

Ansökan ska vara inlämnad i god tid innan toaletten installeras 

eller komposten tas i bruk. 

 

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan kommer att tas ut 

enligt fastställd taxa 

Skickas till: 

Kristinehamns kommun 

5B Miljö- och hälsoskydd 

681 84  Kristinehamn  

 
 

Sökande 

Namn 

      

Personnummer 

      
Gatuadress 

      

E-postadress 

      
Postnummer och -ort 

      

Telefonnummer dagtid 

      

       

Fastighetsuppgifter 

Fastighetsbeteckning 

      

Fastighetens adress 

      

 Permanentbostad  Fritidsbostad 
Fritidsbostad används antal mån/år 

      

Antal boende fritids-/permanentbostad 

      

Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?  Ja  Nej 

 

Anmälan /ansökan avser: 

 Anmälan om inrättande av annan toalett än vattentoalett 

 Ansökan om kompostering av latrin 

 

Uppgifter om toaletten 

Fabrikat 

      

Typ (t ex mulltoalett, förbränningstoalett eller utedass) 

      
Behandling av latrin/slutprodukten 

 Kommunal latrinhämtning 

 

Latrinkompostering 

 

 Annat: 

 

      
 

Uppgifter om latrinkompostering 

Antal behållare (det bör finnas minst två behållare eller fack) 

      

Volym per behållare/fack 

      
Typ av behållare 

      

 

Är behållaren tät 

 Ja 

 

 Nej 
Typ av behållare 

 Varmkompost 

 

 Kallkompost 

Förvaringsutrymme för kompostering 

      
 

Urinhantering (vid urinsorterande system) 

Typ av behållare  

      

Volym av behållare 

      
Area för spridning 

      

 

Fastigheten där spridningen ska ske 

      

 Behållare placeras i: 

 Mark 

 

 Kryputrymme 

 

 Annat, ange vad: 

 

      

        



 

Till ansökan/anmälan ska bifogas: 

 

Annan toalett än vattentoalett: 

 Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om toaletten, t ex detaljerad broschyr, installationsanvisning eller 

skötselanvisning. 

 Karta över fastigheten där toalettens placering är markerad och avstånd till grannfastigheten är redovisad. 

 

Latrinkompost 

 Karta över fastigheten där följande information ska finnas: Plats/yta för kompostering, avstånd till fastighetens samt grannfastigheters 

vattentäkter och marklutning till vattentäkt. Det ska även finnas med avstånd till vattendrag och eventuella vattenförande diken. 

 Vid spridning av urin ska följande information finnas på karta: Ytan för spridning av urin, vattentäkter inom 60meters avstånd 

från spridningsyta, samt marklutningen till vattentäkterna. 

 Teknisk beskrivning av kompostbehållaren från tillverkaren, t ex detaljerad broschyr eller ritning 

        

Underskrift 

Ort och datum 

      

Namnteckning 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt 

personuppgiftslagen (PuL). 

Namnförtydligande 
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