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Ansökan om eget omhändertagande av latrin
enligt föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun
Sökande
Namn

Organisationsnummer/Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer och ort

Epost

Fakturaadress (om annan adress än ovan)

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

Permanent

Fritidshus, nyttjas ca _____ veckor/år

Annat: _______________________________________
Fastighetens adress

Antal boende i hushållet

Total tomtarea, m2

Odlingsbar yta för spridning, m2

Uppgifter om bad-, disk- och tvättvatten
Bad-, disk- och tvättvatten leds till:

Enkammarbrunn

Tvåkammarbrunn

Trekammarbrunn

Annat: ___________________________________

Markbädd

Stenkista

Annat: ____________________________________

Efterföljande rening består av:

Infiltration

Uppgifter om latrinkompostering
Uppgifter om urinseparering och förmultningstoalett

Urinseparering finns

Ingen urinseparering

Urinbehållarens volym: _________________________________

Förmultningstoalett av fabrikat (bifoga beskrivning): ______________________________________________________
Vid urinseparering, ange hur urinen kommer att användas

Uppgifter om latrinkomposten

Färdig kompostbehållare, fabrikat: ____________________________

Egenbyggd latrinkompost, ritning bifogas

Latrinkompost antal _______st, volym: _________________________
Annat: __________________________________________________
Ange hur kompostjorden kommer att användas

Bifoga en skalenlig situationsplan där följande framgår


Kompostens placering



Egen vattentäkt



Tomtens storlek



Grannarnas vattentäkter



Avstånd till tomtgräns
Grannarnas bostadshus



Vattendrag



Postadress
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd

Besöksadress
Mörby Centrum
Information Danderyd, plan 4

Telefon
08-568 910 00

Kontakt
www.danderyd.se/kontaktakommunen
Webb
www.danderyd.se
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Underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Personuppgifterna i ansökan/anmälan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register
inom miljö- och stadsbyggnadskontoret. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om
hantering av personuppgifter, se www.danderyd.se/dataskydd.

Ansökan skickas till
Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Box 74, 182 11 Danderyd
Avgift
För handläggning av ansökan om eget omhändertagande av latrin tar miljö- och stadsbyggnadskontoret
ut en avgift enligt den taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Taxan är fastställd av
kommunfullmäktige.
Förutsättningar för eget omhändertagande av latrin
Enligt 48 § i Danderyd kommuns föreskrifter om avfallshantering kan eget omhändertagande av latrin
medges efter ansökan. Komposterna ska utformas och placeras så att yt- eller grundvatten inte kan
förorenas eller annan störning uppstår. Om olägenheter uppkommer för omkringboende kan miljö- och
stadsbyggnadskontoret meddela skyddsåtgärder eller förbud. Tillstånd ges för en sammanhängande period
av högst fem (5) år, därefter måste en ny ansökan lämnas in.
Komposterna ska uppfylla följande grundkrav:
 Vara utförda i tåliga material
 Vara ventilerade
 Vara täta så att fåglar, råttor eller flugor inte kan ta sig in eller så att läckage uppstår



Bestå av två behållare eller vara tvådelade med en tät skiljevägg
Volym på komposterna ska vara minst 0,5 m3 för fritidshus och minst 1 m3 för permanenthus

Riktlinjer för spridning av urin:
 Det ska finnas tillräckligt med lagringsutrymme vintertid. Räkna med 1-1,5 liter urin per person och dygn


Spridning av urin ska ske under växtsäsong



Urinen ska spridas nära marken och vattnas eller brukas ner i marken




Ytan där spridning sker ska motsvara 40-50 m² per person
Spridning får inte ske med sprinkler eller nära vattentäkter

