Ansökan av latrinkompost
I enlighet med lokala renhållningsordningen § 48 samt
avfallsförordningen § 38

Datum
Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Antal personer i hushållet:

Fastighetens adress

Telefon dagtid

Sökandens namn

Mobil telefon

Adress

Org. nr/ Personnr

Postadress

E-post

Typ av fastighet:

Permanentboende

Fritidsboende

Jordbruk

Om förmultningstoalett (om ansökan även infattar inrättande av förmultningstoalett
Toalett (märke, modell)

Om kompostering och spridning
Komposttyp (märke)

Kompostens volym

Antal kompostbehållare:
Avstånd till närmaste grannes bostadsfastighet:

m
3

Urinseparering
Ja
Volym:
m
Nej
Beskriv hur kompostering av latrinet kommer att ske, ska strömedel användas, kommer trädgårdsavfall samkomposteras i
kompostbehållaren? (separat skrivelse kan bifogas)

Beskriv hur spridning av färdigkomposterad latrin kommer att ske (separat skrivelse kan bifogas)

Fastighetsbeteckning där latrinet kommer att spridas:
Hur används fastigheten där latrinet kommer att spridas (ex. betesmark, trädgård etc.)
Tomtstorlek/spridningsareal:

ha

Obligatoriska bilagor är produktbroschyr för komposten samt en skiss på tomten där det märkts ut var kompostbehållaren placerats och var den
färdigkomposterade gödseln ska användas.
Latrinkompostering tillåts efter anmälan till Bygg- och Miljönämnden i de fall där fastighetsägare kan visa att latrinet omhändertas på fastigheten
på ett sådant sätt att risk för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Latrin kan innehålla sjukdomsframkallande organismer, varför sättet på
vilket det hanteras har betydelse. Smittrisken minimeras genom att latrinet komposteras eller lagras i 6 månader innan spridning. Komposten ska
placeras på ett betryggande avstånd från vattentäckt och angränsande fastigheter, samt om möjligt skyddad för insyn. Vid urinseparering ska urin
spridas under växtsäsongen, april till oktober, på gräsmatta och/eller i rabatter. Därför ska det finnas lagringskapacitet under resten av året.
Anmälan ska vara inlämnad till Bygg- och Miljönämnden senast en månad före sökande avser att förändra avfallshanteringen. Bygg- och
Miljönämnden kan förelägga om försiktighetsåtgärder och äger rätt att ompröva sina beslut. För handläggning av ansökan uttas en avgift fastställd
av kommunfullmäktige i Svedala. Avgiften indexregleras årligen.

Sökandes underskrift

Postadress
233 80 SVEDALA

Besöksadress
Kommunhuset

Namnförtydligande

Telefon
Fax
040-40 80 00 040-40 05 87

E-post
ByggochMiljonamnden@svedala.se

Uppdaterad 2010-09-28
Internet
www.svedala.se

