
  ANMÄLAN OM ANNAN TOALETT ÄN (1/2) 
 VILHELMINA KOMMUN VATTENTOALETT  
 Miljö- och byggnadsnämnden samt ansökan om kompostering av latrin 
 

 
 
Sökande 
Namn Personnummer 

Utdelningsadress (gata, box etc) Telefon 

Postnummer och ort Mail  

 
Fastighet 
Fastighetsbeteckning Typ av fastighet 

 Permanentbostad     Fritidshus 

Fastighetsadress 

Antal personer i hushållet Antal vistelsedagar på fastigheten 

 
Anmälan/ansökan avser 

 Anmälan om inrättande av annan toalett än vattentoalett (WC)  

och/eller        

 Ansökan om kompostering av latrin                      

 
Uppgifter om toaletten 
Fabrikat Typ (t ex mulltoalett, förbränningstoalett eller utedass) 

Behandling av latrin/slutprodukten 

 
Uppgifter om latrinkompostering 
Antal behållare (de bör finnas minst tvåbehållare eller fack) Volym per behållare/fack 

 

Typ av behållare 

 Färdig kompostbehållare, fabrikat:    

 

 Egen latrinkompost, ritning bifogas    

Typ av kompost 

 Varmkompost          Kallkompost                               

Är behållaren tät 

 Ja           Nej                               

 
Urin hantering (vid urinsorterande system) 
Typ av behållare Volym på behållare 

 

 

Spridning av latrin 
Ange hur kompostjorden kommer användas,  

Spridningsareal Typ av mark 



 

Postadress Besöksadress Telefon, fax, e-post 
Vilhelmina kommun Kommunhuset Tel.  0940 - 140 71, 140 72 
Miljö- och byggnadsnämnden Torget 6 Fax  0940 – 134 42 
912 81 VILHELMINA Vilhelmina E-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se 

 
 
Bifoga en situationsplan där följande ingår 

 Kompostens placering    
 Tomtens storlek     
 Avstånd till tomtgräns 
 Grannars bostadshus       

 Egen vattentäkt    
 Grannars vattentäkt 
 Vattendrag    

 
Övriga upplysningar 
 

 

 
 
 
…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
Ort Datum 
 
…………………………………………………….. …………………………………………………….. 
Sökandens underskrift Namnförtydligande 

 
Ärendet kommer inte att handläggas innan alla handlingar är kompletta. 
 
Avgift 
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15, för 
handläggning av ärendet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anmälan med bilagor skickas till:  
Miljö- och byggnadsnämnden  
Vilhelmina kommun 
Torget 6 
912 81 Vilhelmina 
 
 
 
 
 

1. Inrättande av annan toalett än vattentoalett. Normalt 
tar handläggningen 0,5 h. 
 

(Timavgift 1050kr /h) 

2. Kompostering av latrin (ansökan om dispens enligt 
kommunens lokala föreskifter om avfallshantering).  
 
Fakturan skickas separat 

1050 kr 

Hantering av personuppgifter: 
 
 Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av 
kommunen.  
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.  
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.  

 


