Ansökan om
MILJÖFÖRVALTNINGEN

Befrielse från hämtning av
latrin, slam eller urin för
spridning på tomtmark

Obs! Befrielsen kan beviljas för max tre år i taget.
1. Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postort

Telefonnummer/mobil

E-post

2. Fastighet
Fastighetsbeteckning
Postnummer och postort

Fastighetens adress
Fastighetsägare om annan än ovan

Adress

Postnummer och postort

3. Ansökan avser befrielse från hämtning av
Latrin från:
Torrklosett
Mulltoalett av fabrikat
Avvattnat slam från slamavskiljare/sluten tank/minireningsverk, typ
Aska från förbränningstoalett
Urin från urinseparerande toalett
Beskriv hushållet (välj ett alternativ)
Åretruntboende

Antal personer i hushållet

Fritidshus, som används cirka

dagar per år.

4. Kompostering av latrin/slam
Ange vilken typ av kompost/annan typ av behållare du kommer att använda för efterkompostering av latrin/slam.

Ange hur lång tid materialet kommer att komposteras innan spridning.

5. Spridning
Ange hur stor ytan är som du vill sprida materialet på
Ifylld blankett lämnas till
Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg
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Besöksadress: Helsingborgs kontaktcenter,
Stortorget 17
Telefon: 042-10 50 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se
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Ansökan om
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Befrielse från hämtning av
latrin, slam eller urin för
spridning på tomtmark

Beskriv vilka växter som finns på spridningsplatsen

Ange avstånd från spridningsplatsen till:
Egen vattentäkt:
meter
Fastighetsgräns:

Närmaste grannes vattentäkt:

meter

meter

6. Övriga upplysningar

Handlingar som ska bifogas
•

Situationsplan som visar kompostens placering, var spridningen ska ske, fastighetens gränser samt vattentäkter
som ligger inom 50 meter från spridningsplatsen.

Aktuella bestämmelser

Enligt 5 kap. 5 § Renhållningsordningen kan miljönämnden medge befrielse från hämtning av slam och toalettavfall. Detta under
förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan ta hand om avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som
inte orsakar olägenhet för människors hälsa, miljön eller strider mot 15 kap. 18 § i miljöbalken. Befrielsen ska sökas skriftligen och
kan beviljas för max tre år i taget.

Avgift för handläggning

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för handläggningen av detta ärende. Aktuell taxa hittar du på helsingborg.se.

Personuppgifter

När detta ärende hanteras kan det bli aktuellt att registrera dina personuppgifter. För ytterligare information kontakta miljöförvaltningen via e-post: miljoforvaltningen@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter, 042-10 50 00.

Datum och underskrift
Datum och namnunderskrift

Namnförtydligande

Vi registrerar dina personuppgifter som ett led i vår myndighetsutövning enligt miljöbalken. Uppgifterna använder vi i vår handläggning. Ansvarig för
personuppgifterna är miljönämnden. Du kan läsa mer om personuppgifter på helsingborg.se.
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