Anmälan om kompostering av
latrinavfall på den egna fastigheten

enligt föreskrifter om avfallshantering för Hedemora kommun

Sökande Samtliga uppgifter ska fyllas i för snabb ärendehantering.
Fastighetsbeteckning
Personnummer
Sökande
Telefonnummer
Adress
Postnummer och postort
E-post

Anmälan avser
□ Permanentbostad

□ Fritidsbostad

□ Annat, ange vad

Antal personer i hushållet

Skyddsavstånd
Avstånd till egen vattentäkt (m)

Avstånd till grannarnas vattentäkt (m)

Avstånd till ytvatten, sjö, bäck, dike eller
liknande (m)

Uppgifter om latrinkomposten För hemmagjord behållare ska alltid ritning bifogas i anmälan
Komposten ska tas i bruk (åå-mm-dd)

□

Fabrikstillverkad kompostbehållare, ange fabrikat

□

Egenbyggda kompostbehållare

□

Kompostering av latrin utan urin

□

Kompostering av latrin med urin

Om kompostering utan urin, ange hantering av urin:

Kompostbehållarna har tättslutande lock
Kompostbehållarna är isolerade
Kompostbehållarna har tät botten med upphöjda kanter
(minst 20 cm)
Kompostbehållarna är ventilerade

□ JA
□ JA
□ JA
□ JA

Kompostbehållarna är skadedjurssäkra, dvs. inga springor
eller hål större än 5 mm
Är karta som visar kompostens läge på tomten bifogad
Hemmagjord behållare, ritning bifogad?
Skalenlig situationsplan, bifogad, som visar placering av
latrinkomposten samt egen och närliggande vattentäkter

□ JA
□ JA
□ JA
□ JA

Övriga upplysningar

Att lämnade uppgifter är riktiga intygas av
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Vid undertecknandet godkänner du att Hedemora kommun registrerar dina personuppgifter i en databas. Uppgifterna kommer att
behandlas i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter.

□
□

Ja tack, jag vill ha återkoppling på anmälan via e-post.
Skicka återkoppling på anmälan med vanlig post.

Ansökan/anmälan skickas till Hedemora kommun,
E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se
Adress: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora
Kompostering av latrinavfall
Enligt föreskrifter om avfallshantering för Hedemora kommun, får latrinavfall komposteras på den
egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.
Anmälan om kompostering ska vara skriftlig och handläggs av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Avgift för handläggning av anmälan
För handläggning av anmälan tar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ut en avgift som är
fastställd av Kommunfullmäktige.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på
dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på
Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel.
0225-340 00.

