Sida 1 (2)

Ansökan om eget omhändertagande
av toalettavfall och slam

M16_uppdaterad_20190320

Enligt renhållningsföreskrifterna
för Kristianstads kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Obs! Obligatoriska fält markeras med stjärna

Personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Organisationsnummer/personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

E-postadress

Postort

Fastighetsbeteckning

Postnummer

Fastighetens adress (gata, box etc)

Postort

Ansökan gäller
Ange typ av toalett (modell, fabrikat):

Toalettavfall
Slam från slamavskiljare eller minireningsverk

Uppgifter om fastigheten
Är hushållet permanent boende eller fritidsboende
Ange hur många dagar per år som fritidsbostaden används

Permanent boende
Annat

Fritidsboende

Beskriv vad:

Yta där spridningen kommer att ske är:

Skriv antal m2 (gräsmattor, rabatter, trädgårdsland med mera)

Ansökan om eget omhändertaqgande av toalettavfall
Här ska du beskriva behållare för kompostering av latrin/mull, hur komposteringen ska gå till, var och hur det färdiga kompostmaterialet tas om hand samt hur
eventuell separat hantering och omhändertagande av urin ska gå till. Se upplysningar på nästa sida.

Sida 2 (2)
Ansökan om eget omhändertagande av slam
Här ska du beskriva teknisk utrustning för omhändertagande av slammet (pump, slamavvattnare etc.), hur kompostering av slammet ska gå till samt var och
hur slammet ska användas och spridas. Se upplysningar nedan.
Beskriv teknisk utrustning för omhändertagande av slammet, kompostering, användning och och spridning av slammet.

Upplysningar
Eget omhändertagande av toalettavfall får beviljas om inte olägenhet för människors hälsa och/eller miljön riskerar att uppstå.
Toalettavfall och slam ska efterkomposteras i minst 6 månader eller omhändertas på annat hygieniskt godtagbart sätt. En
kompostbehållare med två fack alternativt två separata kompostbehållare som fylls på växelvis ska användas. Behållare ska ha
tät botten och kompostjorden ska användas som jordförbättringsmedel. Kompostprodukten från slam bör dock inte användas på
grönsaker, bär eller liknande.
Urin ska förvaras i täta behållare före spridning. Om urinen lagras några månader minskar förekomsten av eventuellt
sjukdomsframkallande mikroorganismer.
Tillstånd till eget omhändertagande innebär en dispens från det kommunala renhållningsmonopolet. Tillståndet är personligt och
gäller i högst 5 år och upphävs i samband med fastighetsförsäljning eller om nyttjandet av fastigheten påtagligt förändras.
Avgift
Handläggning sker då ansökan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen. Då ansökan är komplett är
handläggningstiden normalt tre veckor. Obs! Invänta miljö- och hälsoskyddsnämndens svar innan ni gör inköp och
startar arbetet. En timavgift på 790 kr,
kommer att tas ut i samband med prövning av din ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.

Underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Hur vi hanterar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar i denna blankett för vi in i våra system för att hantera din anmälan.
Om du undrar vilka personuppgifter vi har sparade om dig, hur vi hanterar dem eller har andra frågor är du välkommen att höra
av dig till oss. Du kan också vända dig till kommunens dataskyddsombud.
Läs mer om dina rättigheter och hur vi arbetar med personuppgifter: www.kristianstad.se/personuppgifter

Ansökan skickas till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad
eller via e-post till: kommun@kristianstad.se

