ANMÄLAN (5110)/ANSÖKAN (5120) EGET
OMHÄNDERTAGANDE
Latrin/slam eller köksavfall

Anmälan/ansökan avser:

□ Kompostering av latrin

□ Kompostering av slam
□ Kompostering av köksavfall (endast fastigheter i Vaxholm)
Kompostering av latrin eller slam är tillståndsspliktigt enligt gällande
avfallsföreskrifter. Till anmälan/ansökan om kompostering ska alltid bifogas ritning/
skiss över fastigheten med placering av bostäder, kompostanläggning och avstånd till
vattentäkter och grannar.
Allmänna uppgifter
Fastighetsägare/sökande

Fastighetsbeteckning

Sökandens org.nr (endast för verksamheter)

Postadress

Postnr och ort

Tel

□ Permanentboende
□ Fritidsboende

E-post

Dina personuppgifter kommer att lagras i vårt register enligt personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt att ta
del av dina uppgifter och kan ändra eventuella fel.

Uppgifter om komposten
Typ av latrinkompost:

□

Behållare fabrikat/modell: ___________________________________________

□

Egentillverkad behållare. OBS! Ritning och foto ska bifogas.

Volym

Antal behållare

Södra Roslagens

Besök: Kemistvägen 8

Postadress: 183 80 Täby

Fax: 08-758 15 76

miljö- och hälsoskyddskontor

Växel: 08-578 663 00

E-post: miljokontoret@srmh.se
Hemsida: www.srmh.se
Ett samarbete mellan Täby
kommun och Vaxholms stad

April 2014

Uppgifter om slamhantering
Typ av avloppsvatten:

□

WC

□

BDT (bad, dusch, tvätt)

Antal kamrar i
slamavskiljaren:

Slamavskiljarens
volym:

Hur hanteras slammet? Används t ex slamavvattnare?

Viktig Information om latrin- och slamkompostering
Komposten ska placeras på den egna fastigheten och på betryggande avstånd
från vattentäkter och minst 5 meter från tomtgräns.
I en latrinkompost går det utmärkt att kompostera organiskt hushållsavfall. Det
krävs alltid minst två isolerade behållare som används växelvis. För att få
kompostera latrin måste behållarna ha tillräcklig volym för lagring under minst 1
år; ex 2 x 500 liter för permanentboende och 2 x 350 liter för fritidsboende.
Behållarna ska minst ha en volym av 2 x 500 liter vid samkompostering av
hushållssopor och latrin. Komposten ska vara vattentät i bottenskiktet och minst
30 cm upp på vägg. Locket ska var tättslutande men ventilerat. Behållaren och
luftventilen ska flugsäkras. Inga möss ska kunna ta sig in i komposten.
Information om avgifter
Avgift för ansökan debiteras enligt av respektive kommunfullmäktige fastställd
taxa. Anmälan om kompostering av köksavfall är avgiftsfri.
Information om aktuell taxa finns att hämta på www.srmh.se.
 Kompostering av latrin eller slam: 2 timmars handläggningstid
 Kompostering av latrin eller slam när anmälan lämnas in samtidigt som
ansökan om enskilt avlopp: Avgift tas inte ut.

Datum

Underskrift

