ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT INRÄTTA
MULL- ELLER KEMTOALETT

Malmö stad

Miljönämnden

Eller annan toalett som inte är vattentoalett ansluten till kommunens allmänna va-anläggning eller torrklosett med latrintömning
genom kommunens försorg (3 § lokala miljöföreskrifter för Malmö)
Ifylles fullständigt och sänds till Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö. (Avfallet från toaletten får återvinnas genom kompostering. Om man själv
vill bortskaffa eller återvinna det på annat sätt måste man ha dispens från Tekniska nämnden).

SÖKANDEN

FASTIGHETEN

Namn

Gatalväg

Gatuadress

Tomt/stg/stuga

Postadress

Område

Telefon (bostad)

Telefon (arbete)

INSTALLATIONER
Nya installationer

Mulltoalett
Fabrikat

Planskiss över samtliga utrymmen i bostaden.
OBS! Markera dörrar, kök och toalett specifikt

Annan typ
Typ

Befintliga installationer

Tvåkammarbrunn

Ja

Nej

Stenkista

Ja

Nej

Tvättställ

Ja

Nej

Dusch

Ja

Nej

Kommunal vattenledning

Ja

Nej

Egen brunn

Ja

Nej

UNDERSKRIFT

UNDERSKRIFT (Styrelsen i koloniföreningen underrättad)

Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning, sökande

Namnteckning, styrelserepresentant

Namnförtydligande

Namnförtydligande

BESLUT (Tillstånd lämnas för installation under villkor som framgår av bifogade bilaga)
Sökanden lämnas medgivande för egen behandling av latrin.
Ort och datum

Diarienummer

På Miljöförvaltningens vägnar, namnteckning

Namnförtydligande

Hur man överklagar
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. Tala om vilket beslut Ni överklagar genom att t.ex. ange nämnd/beslutsfattare eller
paragraf i protokollet. Ange också varför Ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring Ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som Ni
anser stöder Er uppfattning. Överklagandet skall lämnas in eller skickas till Miljönämnden. För att överklagandet skall kunna prövas måste
handlingarna ha kommit in dit senast inom tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet. Har Ert överklagande kommit i rätt tid kommer
handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt. Underteckna skrivelsen och
uppge namn, postadress och telefonnummer. Om något är oklart kan Ni vända Er till Miljöförvaltningen.

Information om personuppgiftslagen (PuL): För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt dataregister. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära
rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig: Miljöförvaltningen. Personuppgiftsombud: Ronny Lundkvist, telefon: 040-34 10 24.
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