Spara den ifyllda blanketten lokalt på din dator. Skicka den utskrivna och undertecknade blanketten 1 (4)
Formular senden
med posten till: Miljöförvaltningen, Stadshuset, 26180 Landskrona

1. Ansökan om inrättande av annan toalett än vattentoalett
2. Anmälan om eget omhändertagande av latrin
3. Ansökan om dispens från latrinhämtning

Miljöförvaltningen
2019-12-23

Denna blankett används för några/något av följande ärenden om latrinhantering på kolonilott:
Läs bilaga med rubriken ”Instruktion för att fylla i blanketten
1. Ansökan om tillstånd att inrätta annan toalett än vattentoalett
När du ska inrätta en toalett på din kolonilott måste du, enligt § 4 i Landskrona stads kommunala föreskrifter enligt
Miljöbalken, som beslutades av Kommunfullmäktige den 9 februari 2005, ansöka om tillstånd att göra det.
2. Anmälan om eget omhändertagande av latrin
Om du har en godkänd toalettlösning (förbränningstoalett/mulltoalett/urinseparerande toalett) på din kolonilott kan du göra
en anmälan om eget omhändertagande av latrin, i enlighet med § 12 i Landskrona stads Renhållningsordning 2014, för att
sprida komposterad latrin på sin egen kolonilott och därmed inte behöva ha latrinhämtning från LSR (Landskrona Svalövs
Renhållnings AB).
3. Ansökan om dispens från latrinhämtning
Om du inte har någon kolonistuga på din kolonilott eller tänker renovera din kolonistuga kan du ansöka om dispens från
latrinhämtning, i enlighet med § 35 i Landskrona stads Renhållningsordning 2014, för att LSR (Landskrona Svalövs Renhållnings
AB) inte längre ska komma och försöka hämta latrin från er kolonilott.

Enligt Kommunfullmäktiges beslut tar miljöförvaltningen ut en avgift om 1870 kr för handläggningen av en ansökan/
anmälan.

Du kan fylla i blanketten i datorn och sedan skriva ut den. Ifylld blankett skickas till:
Landskrona stad, miljöförvaltningen, 26180 Landskrona
Uppgifter om sökanden
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

Koloniområde

Kolonilott

Telefonnummer

E-post

Ort

Kryssa i vad ärendet gäller
1.

Ansökan om tillstånd för inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett

2.

Anmälan om eget omhändertagande av latrin

3.

Ansökan om dispens från latrinhämtning

Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7

Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
miljo@landskrona.se
www.landskrona.se

Bankgiro: 868-6123
Org nr: 212000-1140
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1. Ansökan om inrättande av annan typ av toalett än vattentoalett
Typ av toalett som ni söker tillstånd för att inrätta på er kolonilott
Urinseparerande torrtoalett

Förbränningstoalett

Mulltoalett

2. Anmälan om eget omhändertagande av latrin
Läs bifogat informationsblad om egen kompostering av latrinavfall innan du fyller i nedanstående rutor.

Vilken typ av torrtoalett finns på kolonilotten idag?

Urinseparerande torrtoalett
Mulltoalett
Förbränningstoalett
Hur många kompostbehållare har ni? (bara siffror)
Du ska ha minst 2 enskilda kompostbehållare eller 1 enskild kompostbehållare med 2 fack.
Skicka bild på dessa i samband med ansökan.
Uppskatta kompostens totala volym i liter? (bara siffror)
Varje enskild kompostbehållare eller fack ska ha en volym av minst 100 liter var.
Hur stor bevuxen yta (i m2) har ni på er kolonilott (t. ex gräsmatta, rabatt, trädgårdsland) (bara siffror)
Skicka översiktsbild på din kolonilott som referens.

3. Ansökan om dispens från latrinhämtning
Vad är anledningen till att ni ansöker om dispens?

Det finns ingen stuga på kolonilotten
Stugan ska renoveras

Handläggning av ärendet påbörjas så snart ansökan är komplett.
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

Information om miljöförvaltningens behandling av personuppgifter: https://www.landskrona.se/MFpersonuppgifter
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Instruktion för att fylla i blanketten
Läs rubrikerna och välj det alternativ som du vill ansöka om. Fyll bara i de delar som gäller för det du vill ansöka om.

1. Ansökan om inrättande av torrtoalett
Om det inte finns någon torrtoalett på din kolonilott ska du ansöka om att inrätta en sådan och då måste du fylla i denna del av
blanketten enligt följande;
Steg 1. Kryssa för ruta 1 under frågan ”Vad gäller ditt ärende?”
Steg 2. Gå till punkt 1 i blanketten och kryssa i vilken typ av torrtoalett du ska inrätta
Steg 3. Fyll i de obligatoriska uppgifterna om dig som sökande och underteckna blanketten
Om du samtidigt vill anmäla om eget omhändertagande (kompostering) av latrin fyller du även i de steg som behövs enligt ”2. Eget
omhändertagande (kompostering) av latrin”.

2. Eget omhändertagande (kompostering) av latrin
Om du inte vill att LSR ska komma och hämta din latrin ska du fylla i denna del av blanketten för att själv kompostera latrinen och
sedan sprida den på din kolonilott (se Information om kompostering av latrin). Om du själv vill ta hand om latrinen fyller du i
blanketten enligt följande;
För att vi ska kunna slutföra handläggningen av ditt ärende måste vi få in ALLA uppgifter under denna punkt. Inklusive bifogade
foton som visar att behållaren har tät botten och är skadedjurssäker.
Steg 1. Kryssa för ruta 2 under frågan ”Vad gäller ditt ärende?”
Steg 2. Gå till punkt 2 i blanketten och fyll;

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vilken typ av torrtoalett finns på kolonilotten idag?
Hur många kompostbehållare har ni?
Ta en bild på kompostbehållarna och bifoga anmälan
Uppskatta kompostbehållarnas totala volym i liter
Ange hur många kvadratmeter bevuxen yta det är på er kolonilott alltså gräsmatta, rabatt och/eller trädgårdsland
Ta en översiktsbild på din kolonilott och bifoga anmälan

Steg 3. Fyll i de obligatoriska uppgifterna om dig som sökande och underteckna blanketten

3. Dispens från latrinhämtning
Om du har latrinhämtning från LSR men inte har någon kolonistuga på din kolonilott eller om du tänkt göra en större renovering din
kolonistuga och inte kommer att kunna använda din torrtoalett under säsongen kan du ansöka om dispens från latrinhämtning. Om
du vill ansöka om en sådan dispens fyller du denna del av blanketten enligt följande;
Steg 1. Kryssa för ruta 3 under frågan ”Vad gäller ditt ärende?”
Steg 2. Kryssa för rutan som anger anledningen till att du ansöker om dispens från latrinhämtning
Steg 3. Fyll i de obligatoriska uppgifterna om dig som sökande och underteckna blanketten
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Information om kompostering av latrin
Allmänt om kompostering och spridning
Latrin från en torrtoalett ska komposteras i en kallkompost för att minska luktproblem. Eftersom latrinen komposteras i
en kallkompost behöver latrinen längre tid på sig att förmultna helt och bli till kompost som ska skridas på din egen
kolonilott. Den svenska branschorganisationen Avloppsguiden rekommenderar att latrinen komposteras över två (2) år
för att man ska vara säker på att den är OK att använda som kompost för odling av frukt och grönsaker. Därför behöver du
som har en kolonilott ha en kompost med minst två (2) fack eller två (2) enskilda komposter.
För att kunna få en bra spridning av näringsämnen i komposten måste du ha en bevuxen yta (gräsmatta/rabatt/
trädgårdsland) som är minst 200 kvadratmeter (m2) stor på din kolonilott.

Kompostbehållare
En latrinkompost ska ha följande delar för att vi på Miljöförvaltningen ska kunna anse att den är godkänd;
-

Kompostbehållaren ska ha en tät botten (t.ex. av trä/plast/metall)

-

Kompostbehållaren ska ha ett tätsittande lock

-

Kompostbehållaren ska ha ett skadedjursnät inuti

-

Kompostbehållaren ska vara ventilerad (t.ex. små hål/ventiler längs med sidorna på behållaren)

-

Kompostbehållaren ska vara av trä/plast/metall eller annat kraftigt material

Kompostbehållaren ska alltså inte vara en kompost för trädgårdsavfall eller liknande utan en speciell kompost för just
latrin.
Miljöförvaltningen rekommenderar dig att köpa en latrinkompost i butik men vi kan även godkänna en latrinkompost
som du själv tillverkat. En sådan lösning måste redovisas med bilder och beskrivning som visar att den kompost man själv
tillverkat har samma funktion som en latrinkompost som man köper i butik.

Innan du lägger i latrin i din kompostbehållare
1.

Placera din latrinkompost där det är torrt och vindstilla

2.

Täck botten med ca 10 centimeter torv eller liknande strömaterial för att undvika läckage och för att förbättra

ventilationen.
3.

Blanda gärna in torrt och näringsrikt organiskt material så som sågspån eller halm för att jämna ut fukten i

latrinen och för att få en bättre kompostering.
4.

Rör om i din latrin någon gång per säsong för att få en bättre kompostering

