Installation av annan toalett än
vattentoalett, Anmälan
Sökande Namn

Organisationsnr/Personnr

Adress

Postnummer och postadress

Telefonnummer bostad

Mobiltelefon

E-postadress

Fastighetsbeteckning där anläggningen ska placeras

Kommun

Fastighetsägare om annan än sökanden

Ev. tidigare fastighetsägare/fastighetsbeteckning

Permanentbostad

Fritidshus

Annat:

Typ av toalett och fabrikat
Urinseparerande toalett
Fabrikat:

Förmultningstoalett

Förbränningstoalett

Annan toalett

Omhändertagande av toalettavfall
Latrinkompost/multrum

Kompostbehållarens Fabrikat:

Varmkompostering (50°C ska uppnås)
Kallkompostering

Volym:

Isolerad

Regntät
Läckageskyddad

liter
Ventilerad
Skadedjurssäker

Spridning utan hygienisering
Spridning kommer ske på:

Trädgård (Urin, Aska)
Åkermark
Vad kommer spridas:

Urin

Latrin/Fekalier

Nedbrukning sker inom 24 timmar

Tillgänglig yta för spridning av toalettavfall:______________m2 (d.v.s. gräsmatta, trädgårdsland, åker, m.m.)

Fastighetens övriga avloppsvatten (obligatoriska uppgifter)
Avloppsvattnet innefattar
Diskbänk
Diskmaskin
Tvättställ
Tvättmaskin
Rening av övrigt avloppsvatten sker i:
Avloppsanläggning godkänd av Miljö-Hälsa Anlagd år:

Bad/Dusch
Beslutsnr:

Vatten ej indraget i huset
Diarienr:

Avloppsanläggning ej godkänd av Miljö-Hälsa

Bilagor som bifogas till anmälan: ( 1 och 2 är obligatoriska, 3 krävs vid kompostering. Se förklaring på nästa sida)
1. Situationsplan.
2. Beskrivning av toaletten.
3. Beskrivning latrinkompost eller liknande.
__________

_____________________________________________________

Datum

Sökandens underskrift

Anmälan gällande
skickas till:

Lidköping och Götene
Lidköpings kommun
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Grästorp
Grästorps kommun
Miljö- och byggkontoret
467 80 GRÄSTORP

Personuppgifter som lämnas i denna handling eller denna e-tjänst behandlas av Lidköpings kommun för
administration och andra åtgärder som behövs för fortsatt handläggning. Vi följer aktuell dataskyddslagstiftning. Här
kan du läsa mer om hur Lidköpings kommun behandlar dina personuppgifter https://lidkoping.se/dataskydd
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Postadress
Samhällsbyggnad, Miljö-Hälsa
531 88 LIDKÖPING

Besök
Stadshuset
Skaragatan 8

Telefon kontaktcenter
0510 - 77 00 00

E-Post
miljohalsa@lidkoping.se
Internet www.lidkoping.se

Information Installation av annan toalett än
vattentoalett

Uppgifter som ska bifogas anmälan. (1 och 2 är obligatoriska, 3 krävs vid kompostering.)
1

Situationsplan - Skalenlig karta i skala 1:500 eller 1:1000 där följande framgår:
- Byggnader.
- Var urin eller kompost ska spridas.
- Latrinkompostens placering.
- Vattentäkter inom 100 m.
- Toalettens placering i huset

2

Beskrivning av toaletten
Tillverkarens ritningar, volym för fekalier och urin, installationsanvisningar samt beskrivning
av funktion och skötselanvisningar.

3

Beskrivning av latrinkompost eller liknande.
Ritningar, beskrivning av funktion och skötselanvisningar.

Avgifter (gäller för 2018)
Installation av annan toalett än vattentoalett 1 880 kronor.*
(*avgiften inkluderar även ansökan om eget omhändertagande av avfall)

Hantering av toalettavfall
Allt toalettavfall ska återanvändas som gödningsmedel på den egna fastigheten. Om huset ligger på
ofri grund så ska avfallet återanvändas på den egna tomten. Gödsling ska ske under växtsäsongen,
dvs. april-oktober. Eget omhändertagande medges bara om det finns tillräcklig yta att sprida
toalettavfallet på.
Fekalier/Latrin
Hantering av latrin innebär risk för smittspridning. För att smittoämnen ska dö måste materialet
komposteras genom varmkompostering i minst sex månader så att allt material når en temperatur
över 50 °C eller kallkompostering i minst två år. När komposteringen är klar kan materialet användas
som gödningsmedel.
För båda metoderna gäller att:
 Nytt material får inte tillföras under komposteringstiden
 Komposten ska vara ventilerad.
 Komposten ska vara tät så att fåglar, råttor/möss eller flugor inte kan ta sig in.
 Komposten ska vara tät så att regn inte kommer in i behållaren eller så att det inte uppstår
läckage av vätska från komposten.
Även annat biologiskt nedbrytbart hushålls- eller trädgårdsavfall kan komposteras med latrinen men
då krävs större behållare.
Spridning av fekalier/latrin som inte är hygieniserade kan tillåtas på egen åkermark om det plöjs ner
inom 24 timmar samt med skyddsavstånd om minst 100 m till vattentäkter.
Urin
Urin innehåller normalt inga smittoämnen och får därför användas som gödningsmedel på den egna
fastigheten utan att krav på hygienisering. Gödslar du dina grönsaksodlingar, eller annat som ska ätas,
bör det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd, som en extra försiktighetsåtgärd. Det bästa är
att sprida urinen så nära markytan som möjligt och sedan mylla eller vattna ned den.
Aska
Askan från en förbränningstoalett innehåller inga smittoämnen och kan därför användas som
gödningsmedel utan annan hygienisering. Askan får inte lämnas i hushållssopor eller liknande.
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Information Installation av annan toalett än
vattentoalett

Placering av toalett och kompost
Ventilationen från toaletten är viktig för att undvika luktproblem. Ventilationsröret ska vara
tillräckligt högt, det vill säga över taknock, så att dålig lukt inte slår ner i anslutning till huset.
Det är viktigt att ventilationsskorstenen isoleras så att inte kondensvatten belastar toaletten.
Om du planerar att avleda toalettens ventilationsrör till befintlig skorsten bör du först kontakta
skorstensfejarmästaren.
Latrinkompost ska placeras på en plats där den inte ger upphov till luktproblem hos dina grannar.
Fastighetens övriga avloppsvatten
Övrigt avloppsvatten ska renas i en avloppsanläggning som är godkänd av Miljö-Hälsa. Om man
behöver bygga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning så anmäls detta på blanketten
”Avloppsanläggning enskild ansökan/anmälan”
Övrigt om anmälan
Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter så krävs anmälan till Miljö-Hälsa för installation av
annan toalett än vattentoalett. Enligt kommunens renhållningsordning så krävs ansökan hos MiljöHälsa för att få omhänderta avfall på den egna fastigheten. Denna blankett är utformad så att du
anmäler båda delarna samtidigt.
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