Anmälan om annan toalett
än vattentoalett

Sökande
Fastighetsbeteckning

Personnummer

Sökande

Telefonnummer

Adress

Postnummer och postort

E-postadress

Fakturaval (välj endast ett alternativ):
 Faktura med post
 E-faktura (Anmäl e-faktura till din bank)

Anmälan avser
Typ av toalett (Ej WC eller vakuumtoalett)

 Förmultningstoalett

 Multrum

 Torrtoalett/utedass

 Förbränningstoalett

 Frystoalett

 Annan toalett, ange vad:

 Fritidsbostad

 Annat, ange vad:

Avstånd till grannars vattentäkter (m)

Avstånd till ytvatten (sjö, bäck, dike eller
liknande) (m)

Modell
Tillverkare
Typ av bostad

 Permanentbostad
Antal personer i hushållet

Skyddsavstånd
Avstånd till egen vattentäkt (m)

Övriga upplysningar
Ventilation, eventuell hantering av separerad urin etc.

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Miljöförvaltningen Mölndals stad, 431 82 Mölndal
Telefon: 031-315 10 00 E-post: miljo@molndal.se

Viktig information!
Så behandlar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändig för att
kunna handlägga din ansökan eller anmälan. Miljönämnden kommer att behandla namn,
personnummer, fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter m.m. Uppgifterna kommer att lagras i enlighet
med nämndens dokumenthanteringsplan. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till
andra om vi har krav på oss att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till ett land
utanför EU.
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos
miljönämnden, samt vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få
besked om vilka av dina personuppgifter som miljönämnden behandlar. Aktuella kontaktuppgifter till
personuppgiftsansvarigs dataskyddsombud hittar du på vår hemsida www.molndal.se. Där kan du
också läsa mer om hur Mölndals stad hanterar personuppgiftsbehandlingar.
Avgift
För handläggning av anmälan tar vi ut en fast avgift på 925 kr enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Ska du kompostera latrinen?
För att få kompostera latrin måste du skicka in en särskilt ansökan om det. Blankett hittar du på
www.molndal.se.
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