Ansökan om eget omhändertagande av
avfall från t.ex. utedass, förmultningstoalett, förbränningstoalett

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Eksjö kommun avser att genomföra en personuppgiftsbehandling som rör dig. Eksjö kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, är
personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Informationen samlas in av samhällsbyggnadssektorn som nås via Eksjö
kommuns kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se. Eksjö kommuns dataskyddsombud nås via
Höglandsförbundet, telefon 0380-51 75 50 eller e-post info@hoglandet.se. Information om dataskyddsombudet finns på www.hoglandet.se.
Personuppgiftsbehandlingen rör dig i egenskap av sökande. Personuppgifterna behandlas för att handlägga ditt ärende. De kategorier av
personuppgifter om dig som behandlas är namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-post. Den rättsliga grunden för
personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. De uppgifter som finns registrerade i det här fallet om
dig kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land. Uppgifterna om dig
lagras för evigt. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet
Datainspektionen om du är missnöjd med kommunens personuppgiftsbehandling eller av annat skäl.

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefon/Mobil

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

E-post

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Telefon/Mobil

E-post

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Uppgifter om fastigheten
Permanentbostad:

st

Fritidsbostad:

st

Annan byggnad, ange vad:

Antal personer:

st

Nyttjandegrad av fritidshus, ca

dagar/år

Uppgifter om anläggningen
Torrtoalett

Fabrikat:

Förmultningstoalett

Fabrikat:

Separationstoalett

Fabrikat:

Förbränningstoalett

Fabrikat:

Annat, ange vad:

Fabrikat:

Hur omhändertas fekalier eller latrin
Egen kompostering
Latrin hämtas av kommunen
Annat, ange vad:
Beskriv hur omhändertagandet sker och vilken typ av kompost eller anläggning som används:

Spridning av latrin eller fekalier
Spridning på egen fastighet
Spridning på annans fastighet
Fastighetsbeteckning:

Tillgänglig areal:
Tillgänglig areal:

m2

m2

Fastighetsägare:

Hur omhändertas urin
Urin separeras och samlas upp i tank och sprids på egen fastighet

Tillgänglig areal:

m2

Urin separeras och samlas upp i tank och sprids på annans fastighet

Tillgänglig areal:

m2

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare:

Separeras inte
Annat, ange vad:

Övriga uppgifter

Datum

Sökandens underskrift

Information
Avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige.
Förutsättningar för eget omhändertagande av latrin/fekalier
Latrin/fekalier ska hygieniseras. Detta innebär att bakterier och virus avdödas för att minska
riskerna för smittspridning. Hygienisering kan ske genom kompostering minst 6 månader.
Komposteringsbehållarna ska vara
• isolerade
• ha tät botten med upphöjda kanter
• vara skadedjurssäkra, dvs inga springor eller hål får vara större än 5 mm
• ha tättslutande lock
• vara ventilerade
Komposten får inte tillföras kemikalier såsom saneringsvätskor eller andra giftiga ämnen.
Förutsättningar för eget omhändertagande av urin
Urin ska samlas upp i täta behållare utförda i åldersbeständigt material som tål högt pH. Urinen
får endast spridas under växtsäsongen på växande gröda. Urinen bör även myllas eller vattnas
ned så snart den spridits för att minimera risken för lukt och kväveförluster.
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