ANSÖKAN/ANMÄLAN
UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFT
FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN, §27, §29, §33

Samhällsbyggnadskontoret

Ansökan om undantag från kommunal renhållningsföreskrift
/Anmälan om torrtoalett
Observera att uppehåll i hämtning ska ansökas hos renhållaren (Sevab) då
fastigheten inte nyttjas, t.ex. vid längre utlandsvistelse eller studier på annan ort.
Enligt renhållningstaxa för Strängnäs kommun tas en grundavgift ut för
samtliga bebyggda fastigheter inom kommunen. Vid dispens från hämtning av
hushållsavfall skall grundavgiften ändå betalas.
Tillstånd till eget omhändertagande kan beviljas i max fem år från beslutsdatum
men upphör att gälla vid ägarbyte eller ändrade nyttjandeförhållanden. För
förnyelse lämnas en ny ansökan in.
För ansökan/anmälan debiteras en avgift på 937 kronor enligt kommunens
taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område. Anmälan om
förbränningstoalett är gratis.
Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning

Sökande, namn

Fastighetsadress

Sökande, adress

E-postadress

Personnummer
Tel (dagtid) och/eller mobil

Permanentboende
Huset nyttjas

Fritidsboende
dagar per år av

Huset nyttjas mest under

Jag ansöker om
Undantag från:

Annat, beskriv
antal boende

Sommarhalvåret

Vinterhalvåret

Hela året

Att slutligt omhänderta:

Sophämtning

Urin

Slamtömning

Slam

Latrinhämtning

Latrin

Tömning fosforfälla

Fosforbindande material

Ändrat hämtningsintervall,
ange önskat intervall:

Strängnäs kommun
Tel 0152-291 00 samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se Bankgiro 621-6907
Samhällsbyggnadsnämnden Fax 0152-290 00 www.strangnas.se
645 80 Strängnäs

Samhällsbyggnadsnämnden

Anläggningsuppgifter (gäller vid anmälan om torrtoalett)
Förmultningstoalett, fabrikat:
Förbränningstoalett, fabrikat:
Urinseparering, fabrikat, volym på lagringstank:

Annan anläggning:

Uppgifter om latrin-/slamkompost
Modell
Volym
Om behållaren är egentillverkad, skissa
och beskriv den nedan
Har behållaren tät botten:

Har du avsättning på fastigheten för den
färdigkomposterade mullen?
Ja, beskriv
Nej
Är behållaren skadedjurssäker?

Ja

Ja

Nej

Nej

Skäl för ansökan/metod för omhändertagande

Underskrift
Ort och datum

Sökande, namnteckning

Ansökan skickas till: Strängnäs kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
645 80 STRÄNGNÄS

Namnförtydligande

Samhällsbyggnadskontoret

ANSÖKAN/ANMÄLAN
UNDANTAG FRÅN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFT
FÖR STRÄNGNÄS KOMMUN, §27, §29, §33

GDPR-information
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnr
/organisationsnr, för- och efternamn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer
och e-postadress. Syftet med behandlingen är att kunna hantera ditt ärende enligt
miljöbalken.
Personuppgiftsansvarig är Samhällsbyggnadsnämnden i Strängnäs kommun. Du har
rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för
att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller
raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
miljoenheten@strangnas.se. Du når vårt dataskyddsombud på
svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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