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Förmultningstoalett, latrin m.m.
ansökan för installation

Datum __________________
Skickas till:
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
801 84 Gävle

Har du frågor?
Gävle kommun
Livsmiljö Gävle
Miljö- och hälsoskydd
Telefon 026-17 80 00
samhallsbyggnad@gavle.se
Ansvarig myndighet är Samhällsbyggnadsnämnden.

Ansökan gäller tillstånd för installation av förmultningstoalett, latrin
m.m. enligt § 5 i hälsoskyddsföreskrifterna i Gävle.

Sökande
Förnamn

Person-/Organisationsnummer

Efternamn

Telefonnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Mobilnummer

Postnummer

Postort

Fakturaadress

Postnummer

Referenskod

Postort

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än sökanden): Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Efternamn

Postnummer

Organisationsnummer

Postort

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postort

Gävle kommun 801 84 Gävle Besöksadress Drottninggatan 22
Kundtjänst 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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Uppgifter
Typ av fastighet

Åretruntbostad
Fritidshus
Annan fastighet. Ange typ:

Ansökan avser
Avser installation av

Förmultningstoalett

Antal personer som an
läggningen ska betjäna
Fabrikat

Förmultningstoalett med Fabrikat
urinseparering
Annan toalett

Fabrikat

Ange typ:
Antal månader som anläggningen kommer att användas per år

Hur latrin och urin kommer att tas omhand

Egen latrinkompostering
Separat omhändertagande av urin
Latrin hämtas av Gästrike Återvinnare/SITA
Beskriv hur latrin alternativt urin ska tas omhand så att det sker utan risk för människors hälsa eller miljön.
Redovisa bl.a. hur lagring och spridning ska gå till. Storlek på komposthållare/urintankar för efterkomposte
ring o.s.v., tomtstorlek och den areal som det ska spridas på m.m. Räcker inte utrymmet till för beskriv
ningen bifoga en bilaga.
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Uppgifter om indraget vatten
Indraget vatten

Ja
Nej, men det ska dras in
Nej
OBS! Om vatten är indraget eller ska dras in behövs tillstånd från Livsmiljö Gävle för ett BDT-avlopp
(bad-, disk- och tvättavlopp). Tillstånd ska sökas och fås innan BDT-avloppet anläggs. Se ytterligare information i blanketten ansökan – enskilt avlopp. Finns tillstånd för BDT-avlopp, ska kopia på tillstånd bifogas denna ansökan. Det är exempelvis inte tillåtet att leda BDT-vatten via en stenkista.

Bilagor
Situationsplan (ritning) med markering av mulltoan (med eller utan urinseparering) eller annan torrtoaletts placering samt kompostens/urintankens läge på fastigheten. Märk även ut alla dricksvattenbrunnar
inom 50 meter från komposten, avstånd till sjöar, vattendrag/diken och avstånd till grannfastigheter.
Gävle kommuns kundtjänst 026-17 80 00 kan hjälpa dig ta fram kartunderlag till situationsplanen.

Avgift
En avgift tas ut för handläggning av ansökan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

Ytterligare information
För mer information om installation av förmultningstoalett, latrinkompostering och eget omhändertagande av urin, se informationsblad ”Förmultningstoalett m.m.”
Gävle kommun behandlar de personuppgifter du lämnar enligt EU:s dataskyddsförordning.
Du kan ta del av den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter på
www.gavle.se/dataskydd. Om du undrar över något kan du mejla till dataskyddsombud@gavle.se
eller ringa 026-178000 och be om att få tala med ett dataskyddsombud.

Underskrift
Sökandens namnteckning

Namnförtydligande

Skriv ut

