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Centralgatan 3 814 31 Skutskär 
026- 830 00
bygg.miljo@alvkarleby.se

Anmälan om installation av annan toalett än 
vattentoalett och latrin/urinkomposterin 
Enligt 3§ i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Sökanden 
Namn Personnummer/org.nr 

Adress Postadress 

Tel bostad Tel arbete Mobiltel. 

E-mail Antal personer i hushållet 

Fastighetsbeteckning:(den som ansökan gäller) 

Adress (om annan än ovan) 

Typ av fastighet: Permanentboende Fritidshus Annat, ange vad 

Tomtarea: 

Anmälan avser installation av: 
Multrum Fabrikat 

Förmultningstoalett Fabrikat 

Urinseparerande toalett Fabrikat 

Annat, ange vad 

Hur omhändertas fekalier (avföring) och urin: 
Egen latrinkompostering 

Samkompostering (toalettavfall och hushållsavfall) 

Latrin/urin hämtas av Gästrike Återvinnare 

Latrinkomposten är inköpt i handeln 

Latrinkomposten är egen konstruktion, bifoga 
skiss med mått, materialval 

Latrinkomposten har helt tät botten 

Antal kompostbehållare/fack: 

Kompostbehållarens volym/fack (L): 

Urintankens volym (m3):  Egen separat urinkompostering       

Beskrivning av omhändertagande av urin: 

mailto:bygg.miljo@alvkarleby.se
mailto:bygg.miljo@alvkarleby.se
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Sökandens underskrift Ort och datum 

Avstånd 
Ange avstånd till egen vattentäkt (m) 

Ange avstånd till grannes vattentäkt 

(m): Ange avstånd till tomtgräns (m): 

Ansöker samtidigt om befrielse från latrinhämtning 

Övriga upplysningar 

Bifoga. Situationskarta med kompostanläggnings läge på fastigheten. Markera även närbelägna vattentäkter, avstånd 
till grannfastigheter samt ange storleken på den egna tomten. 

I tätbebyggt område bifogas grannyttrande. 

Kommunikation 

   Undersakrift 

 

Godkänner du kommunicering och delgivning Godkänner du kommunicering via sms? 
av beslut via e-post? 
Tänk på att e-post kan hamna i skräppost 

Ja           Nej Ja                 Nej 

..........................

..........................

.......................
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter:  
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden, 
samhallsbyggnad@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).  
3(3)  
Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är 
dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en 
rättslig förpliktelse).  
Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare. Frågor om 
personuppgiftsbehandlingen kan ställas till dataskyddsombud dataskyddsombud@alvkarleby.se  
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att 
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot 
behandlingen av personuppgifterna.  
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. 
Samhällsbyggnadsnämnden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. 
Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:  
• För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.  
• För att ge part rätt till insyn i ärendet.  
• För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.  
• För att lämna information till annan myndighet.  
• För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.  
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