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Anmälan – eget omhändertagande av latrin (ex mulltoa) 

 

 

 

 

Anmälan avser följande fastighet: 

Fastighetsbeteckning: 
Se faktura för korrekt beteckning

 

Adress:  

Postadress:  

 

 

Uppgifter om fastighetsägare 

Fastighetsägare:  

Personnr/org.nr.  

Fakturaadress:  

Postadress:  

*Tel dagtid:  *Mobiltelefon:  

*E-post:  

Installation av torrtoalett/mulltoa kräver i de flesta fall en anmälan eller ett tillstånd hos kommunen, 
kontakta din hemkommuns miljökontor eller liknande för mer information.  

 

- Bifoga alltid beslut/tillstånd eller annan information från kommunen 



   Ver. 2017-1 

Anmälan skickas till: Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR), Box 868, 391 28 Kalmar 

Vid frågor, kontakta KSRR:s kundservice 020-40 43 00, e-post: info@ksrr.se 

 

Eget omhändertagande av latrin  

Beskriv anläggningen  

Typ av omhändertagande: Mulltoalett typ/märke:______________________________________                                                

Urinseparering typ/märke:__________________________________ 

Förbränningstoalett typ/märke:_______________________________ 

Annat:__________________________________________________ 

Finns tillstånd för anläggningen: Ja  Nej  Kommunen kräver ej tillstånd  
 

När togs anläggningen i bruk?: Datum: 

 

 

Anmälan om eget omhändertagande av latrin är avgiftsfri. 

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN RETURNERAS (ej obligatoriska uppgifter är markerade med*) 

 

 

_______________________________________  

Namnunderskrift fastighetsägare   

 

_______________________________________  _____________________________________ 
Namnförtydligande   Datum   
  

Med min underskrift försäkrar jag att lämnade uppgifter är sanna och samtycker till att mina uppgifter behandlas enligt 
personuppgiftslagen PUL (SFS 1998:204)



 

Denna del behålls av den sökande. 

Vid frågor, kontakta KSRR:s kundservice 020-40 43 00, e-post: info@ksrr.se 

 

Renhållningsordningen 

KSRR:s avfallsföreskrifter reglerar avfallsinsamlingen hos hushållen i KSRR:s 

verksamhetsområde (Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommun).  

 

Allmänt 

 Anmälan om eget omhändertagande av latrin lämnas skriftligen till KSRR av 

fastighetsägaren. 

 För installation och drift av mull-, separations-, förbränningstoalett eller liknande anläggning 

för avloppsavfall och eget omhändertagande krävs tillstånd/beslut från kommunens 

miljökontor eller motsvarande som ska bifogas till anmälan. 

 För varje bostad som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet är det obligatoriskt 

att ha ett abonnemang för avloppsavfall. Görs inte en anmälan om eget omhändertagande av 

latrin kan inte vi se att fastigheten/bostaden har en mull-, separations-, förbränningstoalett 

eller liknande anläggning. Fastigheten/bostaden kommer då att få ut latrinkärl och ett 

abonnemang för latrinhämtning startas upp. 

 Ingen avgift tas ut av KSRR för anmälan av eget omhändertagande av latrin. 


