ANSÖKAN OM DISPENS FRÅN
RENHÅLLNINGSORDNINGEN (5120)
Kompostering av latrin eller slam

FASTIGHETSUPPGIFTER
Fastighetsbeteckning:

Besöksadress:

Fastighetsägare:

UPPGIFTER OM SÖKANDE
Namn:

Person-/org.nummer

Postadress:

Postnummer:

Postort:

Fakturaadress (om annan än ovan):

Postnummer:

Postort:

E-post:

Telefonnummer:

Typ av bostad:

☐ Permanentboende

☐ Fritidsboende

ALLMÄNNA UPPGIFTER
Ansökan avser:

☐ Kompostering av slam

☐ Kompostering av latrin

Samkompostering med matavfall:

☐ Ja

☐ Nej

UPPGIFTER OM KOMPOSTEN

Typ av kompostbehållare (fabrikat/modell). Om du tillverkat komposten själv bifoga ritning och foto:

Antal behållare:

Volym per behållare (liter):

SLAMHANTERING (Fylls endast i om ansökan avser kompostering av slam)
Typ av avloppsvatten

☐ WC

☐ BDT (bad, dusch, tvätt)

Typ av slamavskiljare:

Slamavskiljarens volym:

Beskriv slamhanteringen (t.ex. slamavvattning):

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Växel
08-578 663 00

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

E-post
miljokontoret@srmh.se

Fax
08-758 15 76
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BILAGOR

☐ Situationsplan/karta där kompostens placering framgår samt avstånd till
intilliggande fastigheter och dricksvattenbrunnar

☐

Ritning och foto om egentillverkad kompost

UNDERSKRIFT
Ort:

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679 och annan tillämplig lagstiftning.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har lagligt stöd för att behandla dina personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att
utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndens myndighetsutövning.
Mer information om hur dina personuppgifter behandlas hittar du här www.taby.se/personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte
använda denna blankett utan istället ta kontakt med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Information om latrin- och slamkompostering
Placera komposten så långt bort som möjligt från din och dina grannars dricksvattenbrunnar.
Minsta avståndet till tomtgräns ska alltid vara 5 meter.
Det krävs alltid minst två isolerade behållare som ska användas växelvis. Behållarnas volym
ska medge lagring under minst ett år. För permanentbostäder rekommenderas att behållarna
är minst 500 liter styck. För fritidsboende är motsvarande rekommendation 350 liter styck.
Komposten ska vara vattentät i botten och minst 30 cm upp på vägg. Locket ska vara
ventilerat och tättslutande. Behållare och lock ska säkras mot flugor och skadedjur (t.ex.
möss och råttor).
Vid samkompostering av latrin/slam och matavfall ska behållarna vara minst 500 liter styck
oavsett typ av bostad.
Information om avgift
För att handlägga ansökan om dispens tar vi ut en avgift motsvarande 2 timmars
handläggningstid enligt gällande taxa. Aktuell taxa finns på www.srmh.se.
Om du ansöker om dispens i samband med ansökan om tillstånd för enskilt avlopp debiteras
ingen avgift.

