
Sökande 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

Fastighetsägare (om annan än sökande) 

Namn Person-/organisationsnummer 

Utdelningsadress (gata, box) Telefon 

Postnummer och postort Mobiltelefon 

Fastighet 
Typ av fastighet 

 Permanentbostad  Fritidshus  Annan typ 

Antal personer i hushållet

Ansökan avser 
Typ av toalett 

 Förmultningstoalett  Urinseparerande toalett   Latrinkompost  

Fabrikat   …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Placering 

 I bostaden  I källaren  I uthus   Annat: …………………………………………..……. 

Beskrivning av omhändertagande av avfall:

OBS! Vid eget omhändertagande av avfallet krävs tillstånd enligt renhållningsordningen för Ljungby kommun. 

Följande handlingar ska bifogas till ansökan: 

 Planritning över byggnaden som visar placeringen av kök och toalettrum.
Om toaletten placeras i uthus bifogas istället en situationsplan där byggnaden är inritad.

 Tomtkarta där kompostens och närliggande dricksvattenbrunnas läge markeras.

 Ange tillgänglig markyta för spridning av urin (gäller urinseparerande toalett).

UPPLYSNING 
Avgift 1 252 kronor enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.
Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas. Avgiften debiteras efter att beslutet skickats till sökanden. 
Tillstånd kan dras in vid misskötsel. 

Information om personuppgiftsbehandling 
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnämnden. 

……………………………………………………………. 
Ort och datum 

…………………………………………………………………………………………. 
Sökandens underskrift 

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 
ORG NR 

212000-0670 

E-POST

miljo.byggnamnden@ljungby.se 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

ANSÖKAN OM INSTALLATION AV 
FÖRMULTNINGSTOALETT 

SKICKAS TILL: 
Ljungby kommun 
Miljö- och byggförvaltningen 
341 83 LJUNGBY 

http://www.ljungby.se/
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