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Anmälan om inrättande av annan toalett än vattentoalett enligt 3§ Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun

Ansökan om eget omhändertagande av latrin, slam, urin, WCavloppsvatten och fosforbindande material på fastighet
Utdrag ur renhållningsordningen 18§
Latrin, avvattnat slam, slam från små avloppsanläggningar, urin, WC-avloppsvatten och
fosforbindande material från fosforfälla får tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning
att det kan ske utan risk och olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Kompostering av latrin eller avvattnat slam från fastigheten får efter ansökan ske i särskild därför
avsedd anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande
omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den produkt som återstår efter eventuell behandling.
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen och uppgifter om antal personer i
hushållet, tillgänglig spridningsareal samt markanvändning.
Beviljad dispens gäller i fem år om förutsättningarna inte förändras genom t.ex. ägarbyte.

Sökanden*
Namn

Person- organisationsnummer

Adress för fastighet/ tomt som anmälan avser

Telefon/mobiltelefon

Postnummer och ort

Kundnummer Oxelö Energi AB

Sökandes adress om annan än ovan

Fastighetsbeteckning

E-post

Upplysningar
Permanentbostad

Fritidshus

Antal personer i hushållet ______
Grönyta på fastigheten/ tomten:

m2 (gräsmatta, rabatter, trädgårdsland m.m.)
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Avstånd till närmaste bostadsfastighet (m) ______

*Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan databehandlas för administration av ärendet. Ändamålet är därför att handlägga,
administrera, utöva tillsyn och i förekommande fall avgiftsdebitera ansökningar/ärenden inom nämndens ansvarsområde. Behandling
sker enbart för dess ändamål och uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon annan. Information om registrerade personuppgifter
lämnas efter skriftlig begäran ställd till Personuppgiftsansvarig, Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
613 81 Oxelösund. Vill Du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan Du vända dig till samma adress eller ringa
0155-380 00.
** Kundnummer hos Oxelö Energi AB står angivet på faktura för latrinhämtning, samt på rekvisition för latrinkärl.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

E-post

Org.nr

613 81 Oxelösund

Höjdgatan 26

0155-380 00 (vx)

0155-380 03

kommun@oxelosund.se

212000-0324
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Toalettens fabrikat och typ:

Bifoga teknisk beskrivning av toaletten, t.ex. detaljerad broschyr, installationsanvisning etc.

Ansökan om eget omhändertagande av latrin
Här ska du beskriva(1) behållare för kompostering av latrin, (2) hur kompostering av latrin ska gå till, (3) hur det
färdiga kompostmaterialet ska tas om hand.

Ansökan om eget omhändertagande av slam
Här ska du beskriva (1) teknisk utrustning för omhändertagande av slammet ( pump, slamavattnare, etc),(2) hur
kompostering av slammet ska gå till, (3) var och hur slammet (eller kompostresten) ska användas och spridas
(spridningsutrustning etc).
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Ansökan om eget omhändertagande av urin
Här ska du beskriva (1)behållare för uppsamling av urin,(2) hur hantering, lagring och spridning av urin ska gå till.

Ansökan om eget omhändertagande av fosforbindande material
Här ska du beskriva (1) hur det fosforbindande materialet ska omhändertas.

Ansökan avser de förhållanden som gäller vid ansökningstillfället. Beviljat undantag från
renhållningsordningen är personligt och upphör att gälla om förutsättningarna förändras. Ändrade
förhållanden t.ex. ägarbyte ska meddelas till Oxelö Energi.

Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 OXELÖSUND

Avgift
Avgiften motsvarar en timmes handläggningstid, enligt
av kommunfullmäktige fastställd taxa.

