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Blanketten skickas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga. Avgift tas ut enligt fastställd taxa. 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information om hur Västra Mälardalens Myndighetsförbund behandlar dina personuppgifter se Arboga kommuns eller Kungsörs 
kommuns hemsida.
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Anmälan/Uppgifter om anordning 

Anmälan om att inrätta anordning.  
Enligt Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga och Kungsörs kommuner 2 §, och Förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §, krävs anmälan om installation av förmultningstoalett, eltoalett eller torrtoalett med 
latrinkompostering. 

Uppgifter om befintlig anordning. 
Med stöd av Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 21 §, begär Västra Mälardalens Myndighetsförbund in uppgifter om befintliga 
toalettinrättningen på fastigheten. 

Sökande 
Namn Person-/Organisationsnummer 

Adress Telefon dagtid 

Postadress Telefon kvällstid 

E-postadress Mobiltelefon 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Adress 

Postadress 

Typ av bostad Antal personer anordningen avses att betjäna 
 Permanentbostad  Fritidsbostad 

Anmälan av/Uppgifter om 

 Förmultningstoalett  Urinseparerande toalett  Eltoalett  Annan: 
Vilket märke/modell/tillverkare har ovanstående anordning? 

På vilket sätt kommer lagring av urin att ske? 

På vilket sätt kommer den lagrade urinen att omhändertas? 

På vilket sätt kommer fekalier att omhändertas? 

Finns BDT-anordning (bad-disk-tvätt)? 

Övriga uppgifter (t ex markbeskaffenhet) 

Bilagor 
 Situationsplan  Annan: 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

Underskrift 
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