Miljö- och hälsoskyddskontoret

Juli-13

ANMÄLAN/ANSÖKAN FÖRMULTNINGSTOALETTER,
KOMPOSTERING AV LATRIN/SLAM M M
Skickas eller lämnas till:
Härryda kommun
miljö- och hälsoskydd
435 80 Mölnlycke

FASTIGHETSBETECKNING____________________________________________________________
Namn__________________________________________________________________________________
Postadress______________________________________________________________________________
Telefon bostad_____________________________Telefon arbete__________________________________
Fastigheten används som

fritidsbostad
helårsbostad

jordbruksfastighet Antal hushållsmedlemmar_______
annat____________

ANSÖKAN/ANMÄLAN FÖR:
installation av

förmultningstoalett

med urinseparering ja

annat

nej

Ange anläggningens märke och typ, storlek, etc:__________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bifogar ritning

Bifogar kvitto

Saknar kvitto, men intygar med underskriften att behållare finns

kompostering av latrin i särskild/a behållare:
Ange anläggningens märke och typ, storlek, etc:___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bifogar ritning

Bifogar kvitto

Saknar kvitto, men intygar med underskriften att behållare finns

kompostering av latrin samt hushållsavfall i multrum
Ange anläggningens märke och typ, storlek, etc:___________________________________________
_________________________________________________________________________________

SRENDISP0102

Bifogar ritning

Bifogar kvitto

Saknar kvitto, men intygar med underskriften att behållare finns

vänd

kompostering av slam i särskild behållare:
Ange anläggningens märke och typ, storlek, etc:__________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bifogar ritning

Bifogar kvitto

Saknar kvitto, men intygar med underskriften att behållare finns

Ansökan skall lämnas in senast en månad före önskad ändring!

___________________________________________________________________
ort, datum
underskrift

Bestämmelser om möjlighet till ändrade sophämtningsintervall m m finns i lokal renhållningsordning och lokala
hälsoskyddsföreskrifter för Härryda kommun. Av utrymmesskäl kan inte en fullständig redogörelse för reglerna
lämnas här. Kontakta gärna miljö- och hälsoskyddskontoret, tel. 724 61 00, om ni önskar flera upplysningar!

OBS! Anmälan om kompostering av hushållsavfall sker på särskild blankett.

Information - personuppgiftslagen (PuL)
Samtliga uppgifter i denna anmälan/ansökan kommer att registreras och behandlas hos miljö- och
bygglovsnämnden. Detta görs för att möjliggöra service och lagstadgad myndighetstillsyn som tillståndsgivning,
anmälningar, föreläggande, råd och anvisningar. Uppgifterna används också för framställning av statistik, kartor,
uppföljning, kvalitetssäkring, utvärdering, administration och för uppgiftslämnande enligt lag och förordning.
Miljö- och bygglovsnämnden är personuppgiftsansvarig och skyldig att på begäran rätta, blockera eller utplåna
sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen (28 § PuL). Efter skriftlig ansökan är miljöoch bygglovsnämnden skyldig att en gång per år lämna besked om personuppgifter som rör den sökande
behandlas eller ej (26 § PuL). Mer information kan lämnas av miljö- och bygglovsnämnden, 435 80 Mölnlycke,
telefon 031-724 62 65.

