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Installation av toalettlösning med 
omhändertagande av latrin och urin 
på egen fastighet. En avgift tas ut för 
handläggning enligt gällande 
timtaxa. 

Sökande 
Namn Telefon bostad 

Adress Telefon  arbete 

Postadress Mobiltelefon 

E-post Personnr l org. nummer 

Fastigheten 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare (om annan än sökande) Telefon 

Adress Postadress 

Typ av användning  av den nya anläggningen 

Fritidsbostad   Permanentbostad Antal hushåll:   

    Annan, ange vad: ____________________________________ 

Vattenförsörjning 

 Grävd brunn   Bergborrad brunn   Kommunalt Vatten ej indraget 

VVS-firma eller den som utför eventuell installation och rördragning mm. 
Namn Telefon 

E-post Fax 

Anmälan avser 

Vänd! 

  Anmälan om inrättande eller innehav av förmultningstoalett 

  Anmälan om inrättande eller innehav av utedass 

  Anmälan om eget omhändertagande av latrin 

  Anmälan om eget omhändertagande av urin 

  Anmälan om bortplockning av WC från fastigheten 
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Befintlig avloppsanordning 

Avloppsvatten från: 

  endast köksvask 

  bad, disk, tvätt 

  toalett, WC 

Typ av slamavskiljare: 

3-kammarbrunn

2-kammarbrunn

1-kammarbrunn

  saknas 

Rening: 

  stenkista 

  infiltration 

  direktutsläpp 

  vet ej 

Avloppsanläggningens ålder: 

Borttagning av befintliga WC-stolar 

    WC har aldrig funnits i fastigheten 

     Härmed intygas på heder och samvete att samtliga wc-stolar som funnits i fastigheten monterats bort eller 

pluggats så att de inte längre är anslutna till den enskilda avloppsanordningen. 

Utformning av ny torr  toalettlösning 

Antal hushåll som avloppsanordningen ska betjäna: 

Antal personer som avloppsanordningen ska betjäna: 

Antal veckor under året som anläggningen är i drift: 

Typ av toalett: 

 utedass 

  mulltoa 

   förbränningstoalett 

   frystoalett 

 annat 

Fabrikat och modell 

   urinseparering  ingen urinseparering 

   egen konstruktion (ritning bifogas) 

Omhändertagande av latrin 

ett latrinabonnemang  är beställt hos renhållningen 

sommarabonnemang, hämtning 11 ggr l år  

helårsabonnemang, hämtning 26 ggr l år 

Kompostering av latrin tillsammans med urin skall ske på egen fastigh.  

Kompostering av urinseparerad latrin skall ske på egen fastighet 

Latrinet skall samkomposteras  med hushållsavfall 

    Antal kompostbehållare: Kompostbehållarnas sammanlagda  volym: 

Fabrikat och modell på kompostbehållaren. Bifoga enkel ritning och beskrivning av material om den är 
hemmabygd. Använd baksidan eller separat papper. 
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Omhändertagande av urin 
Beskriv hur urinet skall tas om hand på den egna fastigheten. 

Bilagor 
TILL ANMÄLAN SKALL BIFOGAS  FÖLJANDE: 

1. Situationsplan i lämplig skala (t ex tomtkarta) som visar:
Fastighetsgränser,  byggnader  och latrinkompostens placering 

Placering av egen vattentäkt (avstånd från komposten) 

Andra befintliga eller planerade  brunnar inom 50 m från komposten 

Diken/vattendrag och sjö inom 100 meter 

2. Ritning och beskrivning av utedass och kompost vid egen konstruktion

ANMÄLAN KAN INTE BEHANDLAS INNAN DEN ÄR FULLSTÄNDIGT IFYLLD! 

Underskrift 

Ort och datum  Sökandens underskrift 

Namnförtydligande 

Ansökan skickas till:  Tingsryds kommun 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box  88 

362 22 TINGSRYD 


	Namn: 
	Telefon bostad: 
	Adress: 
	Telefon arbete: 
	Postadress: 
	Mobiltelefon: 
	Epost: 
	Personnr l arg nummer: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsägare om annan än sökande: 
	Telefon: 
	Adress_2: 
	Postadress_2: 
	Antal hushåll: 
	Namn_2: 
	Telefon_2: 
	Epost_2: 
	Fax: 
	Avloppsanläggningens ålder: 
	Antal hushåll som avloppsanordningen ska betjäna: 
	Antal personer som avloppsanordningen ska betjäna: 
	Antal veckor under året som anläggningen är i drift: 
	Fabrikat och modell: 
	Beskriv hur urinet skall tas om hand på den egna fastigheten: 
	Ort och datum: 
	Namnförtydligande: 
	Fritidsbostad: Off
	Permanentbostad: Off
	Annan, ange vad: Off
	Annan2, ange vad: 
	Grävd brunn: Off
	Bergborrad brunn: Off
	Kommunalt: Off
	Vatten ej indraget: Off
	Anmälan om inrättande eller innehav: Off
	Anmälan om inrättande eller innehav av: Off
	Anmälan om eget omhändertagande: Off
	Anmälan om eget omhändertagande av: Off
	Anmälan om bortplockning: Off
	endast köksvask: Off
	bad, disk, tvätt: Off
	toalett, WC: Off
	3-kam: Off
	2-kam: Off
	1-kam: Off
	saknas: Off
	stenkista: Off
	infiltration: Off
	direktutsläpp: Off
	vet ej: Off
	WC har aldrig funnits i fastigheten: Off
	Härmed intygas på heder och samvete: Off
	utedass: Off
	mulltoa: Off
	ingen urinseparering: Off
	urinseparering: Off
	egen konstruktion: Off
	annat3: Off
	frystoalett: Off
	förbränningstoalett: Off
	ett latrinabonnemang är beställt: Off
	sommarabonnemang: Off
	helårsabonnemang: Off
	Kompostering av latrin: Off
	Kompostering av urinseparerad: Off
	Latrinet skall samkomposteras: Off
	Antal kompostbehållare: 
	Kompostbehållarnas sammanlagda: 


