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Ansökan
Tillstånd för inrättande av separationstoalett samt befrielse från latrinhämtning genom kompostering
Båstads kommun                  
 
Samhällsbyggnad
Postadress: 269 80 BÅSTAD Besöksadress: Vångavägen 2 Telefon: 0431-770 00 (vx) 
Fax: 0431-770 20 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se    rev.170706.
U:\Utbyte\Indesign\Loggor Båstads kommun\bara-bastad.gif
Härmed ansöker jag om tillstånd för att installera en separationstoalett samt om undantag för renhållningsordningens 
generella bestämmelser om bortforsling/slutlig behandling av toalettavfall.
Tillstånd önskas även för kompostering av latrin samt spridning av urin på fastigheten.
Sökande
Fastighet
Helårsbostad
Egen brunn
Fritidshus
Kommunalt
Dricksvatten
Fastigheten omfattar
mark (kvm, ha)
Hur planerar ni ta hand om avfallet?
Slutlig behandling av FEKALIER
Slutlig behandling av URIN:
Spridning på egna grödor
Överlåtelse till lantbrukare
Vid spridning på egna grödor
Trädgårdsland
Gräsmatta
Annat, ange vad
Kvm
Kvm
Kvm
Bilagor
Situationsplan över fastigheten
Beskrivning av toalettens funktion (från tillverkaren)
Installationsritning
Kopia på kontrakt med lantbrukare
Jag har tagit del av bifogade bestämmelser i renhållningsordningen för Båstads kommun angående komostering av latrin.
Jag förbinder mig att följa villkoren. Jag är medveten om att beslutet annars kan komma att upphävas av 
samhällsbyggnadsnämnden.
Avgift för tillståndet är 680 (sexhundraåttio) kronor.
Fastighetsägarens underskrift
De personer som lämnas på denna blankett lagras och bearbetas i Båstad kommuns datorsystem. Lämnade uppgifter används för att kunna handlägga ärendet. 
Om uppgifterna ej stämmer kan begäran om rättelse/ändring göras hos personuppgiftsansvarige som är samhällsbyggnadsnämnden. 
Kontakta: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 269 80 BÅSTAD. Tel: 0431-770 00.
Du har också rätt att en gång per år få utskrift på de personuppgifter som rör dig. Lagrum: Personuppgiftslagen (PUL)
Skicka in denna sida, och behåll sida 2 själv. 
BESTÄMMELSER ANGÅENDE KOPMPOSTERING AV LATRIN FRÅN EGET HUSHÅLL
RENHÅLLNINGSORDNINGEN 4.3
 
Kompostering
Kompostering av annat än kompostbart avfall än trädgårdsavfall får utföras endast i sluten anordning som effektivt utestänger
fåglar, råttor m m och som medger tillräckligt lufttillträde för att fullgod nedbrytning skall erhållas. Kompostbehållaren bör vara 
isolerad. Tillförs latrin till komposten skall vid behov så mycket uppsugningsmedel (t.ex torvmull) tillföras att ingen avrinning
kan uppstå från komposten. Platsen kall väljas så att grund- eller ytvatten inte kan förorenas eller annan störning kan ske.
 
Dessutom krävs:
 
att kompostmaterialet ska ligga i minst sex månader före spridning för att förhindra smittspridning
 
att spridning av det komposterade materialet inte sker på sådant sätt att olägenhet uppstår för närboende eller att förorening av
vattendrag eller vattentäkter riskeras.
 
att kompostmaterialet brukas ner minst 10 cm i jorden i omedelbar anslutning till spridningen, dvs samma dag.
 
 
Övrig information
I de fall beslut kan överklagas använder vi oss av förenklad delgivning. Information om detta finns på www.bastad.se 
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