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ANSÖKAN
om tillstånd till kompostering av latrin
enligt 34 § föreskrifter om avfallshantering för
Falkenbergs kommun

Följande kriterier måste uppfyllas för att ansökan om kompostering av latrin skall beviljas





Fastigheten är utrustad med kompost avsedd för kompostering av latrin.
Komposten består av minst två täta behållare av sådan volym att minst sex månaders kompostering kan
erhållas.
Komposten placeras så att risk för olägenhet inte föreligger för grannfastighet.
Hanteringen skall ske på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt.

Ansökan avser
Torrklosett

Annat: ………………………………………………

Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat: ………………………………

Antal personer

Uppgifter om fastigheten
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Postnummer och ort

Uppgifter om sökande
Sökandes namn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon

Mobil

E-postadress

Följande gäller för fastigheten
Avlopp för bad, disk och tvätt avleds till:

Infiltration

Annat:………………………………………

Markbädd

Komposten utformas enligt gällande kriterier

Ja

Nej

Vid fastigheten finns marker i tillräcklig omfattning för omhändertagande av komposten

Ja, tillgänglig markyta:…………………… m2
Postadress
Falkenbergs kommun
Miljö- och hälsoskydd
311 80 Falkenberg

Besöksadress
Storgatan 27

Nej
Telefon
växel 0346-88 60 00

E-postadress
miljo.halsa@falkenberg.se

fax 0346-173 45

Internetadress
Kommun.falkenberg.se
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Övriga uppgifter

Underskrift
Ort och datum
Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Tillsammans med ansökan skickas
 Situationsplan där vattenbrunnar, befintliga och planerade byggnader inom 100 meter, samt
kompostens placering markerats.
Handläggning
Ansökningshandlingarna kan kompletteras i efterhand, men det underlättar om de redan från början är
fullständiga. Det ger en möjlighet till kortare handläggningstid.
Observera att ansökan ska göras av fastighetsägaren, inte hyresgästen.
Avgifter
För handläggning uttas prövningsavgift enligt gällande taxa.
Frågor
Tveka inte att ta kontakt med oss på telefon eller e-post om ni har några frågor.
Registrering av personuppgifter Ovan lämnade personuppgifter kommer att registreras hos kommunen och
behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
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