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Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

ANSÖKAN OM EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN/URIN
Enligt § 34 i Hammarö kommuns lokala föreskrifter om
avfallshantering

Rensa fält

Sökande
Namn

Personnummer/Org. nummer:

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Postadress

E-postadress

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via
e-post i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

Boendeform
Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat:

Ansökan avser eget omhändertagande av latrin/urin från:
Urinsorterande torrtoalett

Mulltoalett/multrum

Förbränningstoalett

Övriga toaletter:

Torrtoalett med separat latrinkompost

Kompostering i samband med toaletten
Komposteringen sker i samband med toaletten, ex. mulltoa eller multrum.
(En beskrivning av lösningen ska bifogas, ex. i form av produktblad, skiss eller liknande.)
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Kompostering i separat kompostbehållare
Typ av kompostbehållare (bifoga skiss/produktblad)

Antal kompostkammare

Storlek på kompostkammare

stycken

liter

Komposten är isolerad?

Ja

Nej

Komposten har tät
botten och lock?

Ja

Nej

Komposten är
skadedjurssäker?

Ja

Nej

Färdigt kompostmaterial
Spridning på egen fastighet
På annans fastighet. Intyg från fastighetsägaren ska bifogas.
Beskriv hur kompostmaterialet ska användas:

Separerad urin
Om urin separeras, beskriv hur och var spridning sker:

KOMPOSTEN SKA ÄVEN ANVÄNDAS FÖR HUSHÅLLSAVFALL
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INFORMATION
OBS!
Till ansökan ska förutom efterfrågade bilagor, även bifogas en situationsplan där
kompostanläggningens/toalettens position och eventuellt närliggande vattentäkter och liknande är
markerat. Tänk på att ansökningar som inte är kompletta, inte kan handläggas.
Kompostrabatt
Komposteras även matavfallet, kan man få 15% kompostrabatt på renhållningstaxan för sophämtning.
Då behöver även ett intyg på att du använder komposten för allt komposterbart avfall skickas till
Serviceförvaltningen.
Blanketten kan hämtas hem på www.hammaro.se, eller beställas från kontaktcenter 054-51 50 00.
Frågor
Tveka inte att ta kontakt med oss på telefon 054-51 50 00 eller via e-post mbn@hammaro.se om du har
några frågor.

Avgift
För att handlägga din ansökan om eget omhändertagande, tar vi ut en avgift.
Avgiften är 1 240 kronor.

UNDERSKRIFT

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!
Skriv ut
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Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom
kommunen, överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar
information för vår räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det
ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Blanketten senast uppdaterad 2018-06-19
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