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Ansökan om tillstånd för torr toalettlösning och/eller eget omhändertagande
samt spridning av urin/latrin eller avvattnat slam
Enligt 34 § i Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner kan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden besluta att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får kompostera
avvattnat slam om slammet har så låg vattenhalt att det går att hantera på samma sätt som latrin. Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden kan även besluta att fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får ta
hand om urin och latrin från bostad på fastigheten.
Materialet ska omhändertas på den egna fastigheten på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till
människors hälsa och miljön. För kompostering ska detta ske i en särskilt avsedd anläggning och det ska
finnas utrymme för användning av materialet på fastigheten.
Tillstånd för eget omhändertagande och kompostering gäller i högst tio år och efter det behövs en ny
ansökan.
Enligt Nyköping kommuns lokala hälsoföreskrifter krävs tillstånd för att inrätta multrum, förmultnings-,
förpacknings- eller eltoaletter.
För handläggning tar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en avgift. För torra toalettlösningar och
förbränningstoaletter är avgiften för närvarande 2200 kr (eget omhändertagande ingår). För handläggning
avseende omhändertagande och spridning av urin, latrin och avvattnat slam är avgiften 1100 kr. Avgiften
tas ut enligt kommunens taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.
Fastighetsbeteckning som ansökan avser:

Permanentboende
Fritidsboende, uppge ungefärlig nyttjandetid per
år: .......................................................................

Besöksadress som ansökan avser:

E-post sökande:

Fastighetsägare/sökande:

Telefonnummer sökande:

Sökandens adress:

Personnummer sökande:

Ansökan om tillstånd gäller följande:
Tillstånd för eget omhändertagande och spridning av avvattnat slam
Ange typ av avloppsanläggning: .....................................................................................................................
Ange typ av slamavvattnare: ...........................................................................................................................
Ange typ av kompost: ....................................................................................................................................
Spridningsareal (komposterat avvattnat slam): ...................... m2, typ av mark: ..............................................
Tillstånd för torr toalettlösning eller förbränningstoalett
Fabrikat och modell på toaletten: ....................................................................................................................
Torrtoaletten har urinseparering och urinen kommer att ledas till:
Dunk/tank:.............. liter
Till annat (ange vad): .................................................................................................................................

VÄND!
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Tillstånd för eget omhändertagande och spridning av urin/latrin på egen fastighet
Ange typ av kompost (latrin): ..........................................................................................................................
Spridningsareal: ……………… m2, typ av mark: .............................................................................................
(för spridning av urin och/eller komposterad latrin eller komposterat avvattnat slam)
Övriga upplysningar:.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Underskrift

Ort och datum

Sökande, namnteckning

Namnförtydligande

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; personnummer/organisationsnr, namn, adress samt fastighetsbeteckning.
Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt Miljöbalken.
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering.
Personuppgiftsansvarig är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de
uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina
uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20.
Du når vårt dataskyddsombud via e-post dataskyddsombud@nykoping.se eller
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Blanketten skickas till:
Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Postadress
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Stadshuset
Stora torget 1
www.nykoping.se

Tfn.
E-post:

0155-24 89 20
miljo@nykoping.se

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42

