Ansökan / Anmälan

Plats för ankomststämpel

enskild
avloppsanläggning
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Blanketten skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
512 80 Svenljunga

Ansökan/anmälan avser
Ny avloppsanläggning (ny slambrunn och/eller reningsanläggning, sluten tank, minireningsverk)
Gemensam ny anläggning tillsammans med fastigheten/-erna....................................................................................................................................
Anslutning till redan befintlig anläggning på grannfastigheten.....................................................................................................................................
Anslutning av vattentoalett till befintligt avlopp, t ex ansluta nybyggd gäststugas avlopp (anmälan)
Ny avloppsanläggning för BDT-vatten (bad-disk-tvätt) (ny slambrunn och/eller reningsanläggning) (anmälan)
Väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd/sammansättning, t ex vid påkopplande av stort badkar (>300 liter) (anmälan)
Installation av annan toalett än vattentoalett (anmälan)

Sökande och fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökandens namn

Organisations-/personnummer

Postadress (gata, box etc.)

Postnummer och ort

Kontaktperson (om annan än sökanden)
Telefon dagtid

E-postadress

Typ av fastighet
Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat .....................................................................................................................

Anläggningen kommer regelbundet att användas av mer än fem personer (5 pe)
Stort badkar (>300 liter) kommer att kopplas till avloppet
Vattenförsörjning
Grävd brunn

Borrad brunn

Finns någon typ av avloppsanläggning idag
Ja

Djup (m)

Gemensamhetsanläggning

Om ja, specificera (typ, ålder)

Nej

Avloppsvattnet ska tas om hand på följande sätt (fler alternativ kan kryssas)
WC till infiltration

BDT till infiltration

WC till markbädd
Tankens volym, m

3

BDT till markbädd

WC till sluten tank

BDT till sluten tank

Minireningsverk

Annan lösning:.........................................................................................................................................................................

Efterpolering (krav vid minireningsverk och markbädd), utformning

Version: 2018-06-28

...............................................................................................

Storlek
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Slamavskiljare
Antal kamrar

Våtvolym, m3

Ny, prestandadeklaration bifogas
Befintlig, intyg från kontroll bifogas

Annan typ av toalett än WC
Typ, t ex mulltoa, och fabrikat

Nyinstallation
Befintlig

Latrin tas omhand genom kommunens renhållningsentreprenör ”latrintunnor”
Jag ska själv ta hand om och kompostera latrinen, bilaga Eget omhändertagande av latrin bifogas

Skyddsavstånd
Avstånd från avloppsanläggning till egen vattenbrunn (m)

Finns andra vattenbrunnar inom 150 m?
Ja

Finns vattendrag, sjö, dike närmre än 30 m från anläggning?
Ja

Nej

Finns energibrunn närmre än 50 m från anläggning?

Nej

Ja

Nej

Entreprenör/kvalitetsansvarig för anläggningen
Anläggande/installation sker i

egen regi

annans regi, fyll i uppgifter nedan

Entreprenörens namn

Adress, inkl postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon dagtid

E-postadress

Följande bilagor bifogas ansökan/anmälan
Typ av anläggning/Teknisk beskrivning. Fyll i särskild bilaga utifrån vald anläggning.
Situationsplan. Miljö- och byggenheten kan bistå med skalenlig karta över fastigheten. Följande ska framgå:







tomtgräns (t ex arrendetomt), vägar, sjöar, diken och bäckar, hus (befintliga och planerade)
Avloppsanläggning; brunnar, ledningar osv. (förslag till placering)
Vattentäkter, egen (befintlig eller planerad) samt övriga inom 150 meter från anläggningen
Bergvärme- eller jordvärmeanläggning. Här gäller skyddsavstånd på 50 respektive 5 meter från anläggningen.
Uppställningsplats för slamtömningsfordon. Avståndet till anläggningen bör inte överstiga 20 meter.

Redovisning av resultat efter utförd markundersökning (provgrop).
Medgivande från granne eller fastighetsägare. Om anläggningen placeras närmare än fem meter från fastighetsgränsen eller
om anläggningen förläggs på någon annans fastighet, t ex arrende.
Prestandadeklaration för slamavskiljare och/eller minireningsverk
Intyg från kontroll av befintlig avloppsbrunn. Fylls i om befintlig slamavskiljare ska fortsätta användas.

Underskrift
Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
 Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Faktura skickas separat.
 För att skynda på handläggningen av din ansökan/anmälan ber vi dig att noga fylla i alla uppgifter och skicka med alla bilagor
som krävs. En eventuell begäran om komplettering fördröjer handläggandet av ditt ärende.

 Det är förenat med sanktionsavgift att anlägga/ändra en avloppsanläggning utan att man har fått ett skriftligt tillstånd. Vi kan
inte ge några tillstånd i efterhand.

 På webbplatsen www.avloppsguiden.se finns information om olika anläggningar.
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Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som vi behandlar är de som du angett på denna
blankett. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga ditt ärende
Svenljunga kommun har begärt att få dina uppgifter från dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende. Svenskt regelverk kring
allmänna handlingar gäller så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen,
offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.
I de fall kommunen anlitar ett personuppgiftsbiträde som har tillgång till dina personuppgifter får personuppgiftsbiträdet
inte använda personuppgifterna i strid med vad kommunen har bestämt.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden i Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga, org nr: 212000-1512.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-post: tekniska@svenljunga.se alternativt på telefonnummer:
0325-180 00.
Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dso@borasregionen.se alternativt på telefonnummer 0709-48 78 36 eller 070948 73 31. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. På Svenljunga kommuns hemsida kan du läsa mer om hur vi hanterar och
skyddar dina personuppgifter
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