
ANSÖKAN 

Biologisk toalett, förbränningstoalett eller latrinkompost enligt 
miljöbalken (SFS 1998:808) och/eller lokala föreskrifter 

Postadress 
Södertälje kommun 
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Campusgatan 26 

Tfn kontaktcenter: 08-523 010 00 
Fax miljökontoret: 08-523 046 36 
E-post miljökontoret: miljokontoret@sodertalje.se
Webb: www.sodertalje.se

Org-nr. 212 000-0159 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med GDPR. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/
nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

Administrativa uppgifter 
Fastighetsbeteckning 

Fastighet som anläggningen ska ligga på 

Fastighetsadress/-adresser 

Fakturaadress Postnummer Ort 

Namn på sökande Personnummer för sökande 

Telefon dagtid till sökande E-post till sökande

Namn på fastighetsägare (om annan än sökande) 

Telefon dagtid till fastighetsägare E-post till fastighetsägare

Nuvarande förhållanden 

  WC (vattentoalett)  Latrinhämtning  Latrinkompostering 

 Övrigt: 

 WC avleds till:  BDT (bad, disk, tvätt) avleds till: 

Förutsättningar för ansökan 
Användning av byggnad/anläggning 

 Permanentbostad  Fritidsbostad  Planerat permanentboende  Antal pers:  Annat: 

Vattenförsörjning Fastighet där vattentäkten ligger 

 Kommunalt nät  Egen brunn  Gemensamhetsanläggning 

 Borrad brunn 

Borrdjup (m) 

 Grävd brunn 

Djup (m) 

Avstånd från avlopp till vattendrag, sjö m.m. 

Övrigt 

Ansökans omfattning 

 Latrinkompost  Torrtoalett  Övrigt: 
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Typ av anläggning 
Obs! Du har väl läst kommunens information om vad som är viktigt att tänka på när du väljer och planerar för enskilt avlopp? 

 Toalett 
Fabrikat, modell 

  Latrinkompost 
Fabrikat, modell Volym (l) 

Beskrivning av område där avfallet/komposten kommer att hanteras samt hur det kommer att ske: 

Övriga uppgifter 

Checklista för bilagor 
Situationsplan som beskriver var toalett, latrinkompost placeras samt markering av var det komposterade latrinet kommer 
att användas. Egen dricksvattenbrunn och andra brunnar på de närliggande fastigheterna ska markeras på situationsplanen, 
bifogas alltid. 

Anläggningsritning för egentillverkad kompost eller broschyr med teknisk beskrivning, bifogas alltid. 

Intyg om samråd med grannar eller övriga som anses berörda, handläggningstiden förkortas om intyget bifogas. 
Använd separat blankett! 

Övrigt: 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnförtydligande 

Namnteckning 

Viktig information 
Är det något du undrar över? Läs mer på www.sodertalje.se/eget_avlopp. 
Det finns även mycket bra information på Avloppsguidens webbsida: www.avloppsguiden.se. 

Information om debitering 
Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga ansökan enligt gällande miljötaxa som finns tillgänglig på Södertälje 
kommuns webbsida: www.sodertalje.se. 

Det går även bra att ringa Södertälje kommuns kontaktcenter för information om kostnaden för ansökan: 08-523 010 00. 


	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighet som anläggningen ska ligga på: 
	Fastighetsadressadresser: 
	Fakturaadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Namn på sökande: 
	Personnummer för sökande: 
	Telefon dagtid till sökande: 
	Epost till sökande: 
	Namn på fastighetsägare om annan än sökande: 
	Telefon dagtid till fastighetsägare: 
	Epost till fastighetsägare: 
	WC vattentoalett: Off
	Latrinhämtning: Off
	Latrinkompostering: Off
	Övrigt: 
	undefined: Off
	WC avleds till: 
	undefined_2: Off
	BDT bad disk tvätt avleds till: 
	undefined_3: Off
	Permanentbostad: Off
	Fritidsbostad: Off
	Planerat permanentboende: Off
	Antal pers: 
	Annat: Off
	Kommunalt nät: Off
	Egen brunn: Off
	Gemensamhetsanläggning: Off
	Fastighet där vattentäkten ligger: 
	Borrad brunn: Off
	Borrdjup m: 
	undefined_4: Off
	Djup m: 
	Avstånd från avlopp till vattendrag sjö mm: 
	Övrigt_2: 
	Latrinkompost: Off
	Torrtoalett: Off
	Övrigt_3: 
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	Fabrikat modell: 
	undefined_7: Off
	Fabrikat modell_2: 
	Volym l: 
	Beskrivning av område där avfalletkomposten kommer att hanteras samt hur det kommer att ske: 
	Övriga uppgifter: 
	att användas Egen dricksvattenbrunn och andra brunnar på de närliggande fastigheterna ska markeras på situationsplanen: Off
	Övrigt_4: 
	undefined_9: Off
	Namnförtydligande: 
	Ort och datum: 
	undefined_8: Off
	Annat:: 
	undefined_8-2: Off


