
  

Ansökan om eget omhändertagande 
av urin och toalettavfall 1 

 

1 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

Information För upplysningar om personuppgifter, kostnad och vart du ska 

skicka din ansökan, se bilaga 1. 
Fastighet Fastighetsbeteckning 

 

Fastighetens adress 
 

 Permanentbostad  

 Fritidshus 

 Övrigt, ange vad 
 

 Antal hushåll anläggningen avser betjäna…………………. 

 Antal personer per hushåll………………………………. 

Plats/fastighet där spridning kommer att ske (om annan fastighet) 

Sökande Namn Personnummer 

Telefonnummer E-post 

Typ av 
toalettlösning 

 Utedass 
 Frystoalett 

 Förmultningstoalett 
 Förbränningstoalett 

 Urinseparerande förmultningstoalett 
 Annan toalett, typ…………………... 

 

Uppgifter om 
komposterings-
anläggningen 
för 
toalettavfallet  
 

 Egentillverkad (Ritning ska alltid bifogas) 
Hur är komposten konstruerad? 
 Helt tät botten  
 Isolerad 
 Övertäckt 
 Skadedjurssäker 
 Luftning genom…………………………… 

 Fabrikstillverkad 
Tillverkare och 
modell?.................................................................... 
Skicka med informationsblad (reklamblad) 
eller beskriv komposten 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

Komposteringstid (tid innan toalettavfallet används) 

Kompostering sker tillsammans med 
 Trädgårdsavfall 

 
 Annat…………………………………. 

Toalettavfallet används efter kompostering som jordförbättring  
 
 Till trädgårdsskötsel för ej ätbara växter 
 Till trädgårdsland (gäller förbränningstoalett) 

 
 Annat………………………………….. 

 
Yta för spridning av toalettavfallet…………...m² 
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av urin och toalettavfall 2 
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BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se

Uppgifter om 
omhändertagan
de av urin 

Yta för spridning av urinen …………… m² 

Urinen används efter kompostering som jordförbättring 

 Till trädgårdsskötsel för ej ätbara växter
 Till trädgårdsland
 Annat……………………………………………………………………………………….

Flera hushålls 
omhänderta-
gande av urin 

Om flera hushålls urin omhändertas ska urinen lagras i en tät försluten behållare i 6 månader 
innan spridning. 

Ungefärlig total mängd urin volym…….........m ³
Behållare 1.............. m ³
Behållare 2………. m ³



  

Ansökan om eget omhändertagande 
av urin och toalettavfall 3 

 

3 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

Bilaga 1 
UPPLYSNINGAR 
 
 
 
Handläggningsavgift  
En avgift för handläggning av denna ansökan tas ut enligt gällande taxa, mer information hittar du på kommunens 
hemsida. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka även om ansökan skulle avslås eller återtas efter att handläggning 
påbörjats. 
 
Adresser  
Vi ser gärna att ni fyller i blanketten digitalt och sänder den till oss via e-post till kommunen@gislaved.se  
Om ni inte har möjlighet att skicka den digitalt är adressen:  
Gislaveds kommun  
Bygg- och miljöförvaltningen  
332 80 Gislaved 
 
Personuppgifter 
 
När du har kontakt med oss på Gislaveds kommun via e-post innebär det att vi behandlar dina personuppgifter.  
Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på: 
www.gislaved.se/ompersonuppgifter 
 
 
 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta miljöenheten.  
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