Ansökan om eget omhändertagande av slam eller latrin (29 § Renhållningsordning Tierps kommun)
Anmälan av förbränningstoalett (45 § Avfallsförordningen)

Installation av latrinkompost och torrtoalett m.m.
Sökanden
Namn
Adress
Postnr och ort
Tel. bostad

Tel. arbete

Mobiltel

Personnr/organisationsnr

E-post

Fax nr

Personuppgifter som behövs för att kunna hantera din ansökan behandlas med stöd av EU:s dataskyddsförordning artikel 6 1e myndighetsutövning. Mer information om hur Tierps kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har finns på www.tierp.se/GDPR, eller via
Medborgarservice 0293-21 80 88.

Fastigheten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Anläggningen avses betjäna

Årsbostad

Fritidsbostad

…………… personer

Annat:

Ansökan avser
Eget omhändertagande av latrin/slam eller dyl.
Latrinkompostering

Antal behållare:……………………………………………………….

Efterkompostering

Volym…………………………………………………………………

Annat (bifoga beskrivning)

Tillgänglig odlingsyta:………………………………………….. m²

Typ av toalett

nyinstallation

finns sen tidigare

Fabrikat:………………………………………………………….volym:……………………………….

Förmultningstoalett
Latrintoalett / latrinkompost

Annan typ av torrtoalett, ange vad……………………………………………………………………………………………………………….

Anmälan om spridning av urin görs på separat blankett och bifogas

Information om avgift
Handläggningsavgift för ansökan tas ut enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta:
Namnteckning

Ort

Datum

Blanketten skickas/lämnas till nedanstående adress

Postadress
Medborgarservice
Tierps kommun
815 80 Tierp

Besöksadress
Kommunhuset
Centralgatan 7

Kontaktuppgifter
Organisationsnummer
Direkt
0293-21 80 88
212000-0266
Fax
0293-129 69
E-post:
medborgarservice@tierp.se

Internet
www.tierp.se
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Information
Eget omhändertagande av latrin
Till skillnad från urinen innehåller fekalier och latrin smittämnen och måste behandlas innan den
kan användas i odling. Latrinen (fekalier och urin blandat) måste uppnå en temperatur på över 50°C
under minst en veckas tid för att hygieniseras. Efterkompostera i ytterligare 6 månader innan latrinen används som jordförbättringsmedel. Om inte komposten uppnår en temperatur på minst 50°C
måste latrinen/fekalierna lagras i minst två år för att materialet ska vara tillräckligt hygieniserat för
att kunna användas.
Latrin ska komposteras i en täckt behållare som har tät botten och lock samt är välventilerad och skadedjurssäker. Kompostmassan ska tillföras lämpligt organiskt liknande så att all fuktighet sugs upp för att
undvika problem med flugor och dålig lukt.
Under komposteringen får inte ny latrin tillföras. Därför är det lämpligt att ha minst två stycken behållare.
En behållare som man använder och en behållare som får stå och hygieniseras. Placera behållaren på betryggande avstånd från vattentäkter och minst 4-5 m från angränsande fastigheter.
Rekommenderad volym på komposteringskärl
Boende

Latrinkompostering

Samkompostering
(hushållsavfall och latrin)

Fritidshus

2 behållare à 350 lit = 700 lit

2 behållare à 500 lit= 1000 lit

Permanent 2 behållare à 680 lit= 1360 lit

2 behållare à 750 lit = 1500 lit

Den färdigkomposterade latrinen ska tas omhand på den egna fastigheten. Vid spridning av behandlade
fekalier i din trädgård behöver du en yta på cirka 10 m²/person och år.
Avgift för handläggning
För ansökan om undantag från renhållningsordningen tas en avgift ut, som beslutas av kommunfullmäktige. Aktuellt belopp finns på kommunens hemsida www.tierp.se .

