ANSÖKAN/ANMÄLAN GÄLLANDE
ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Bygg- och miljönämnden

Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd SFS 1998:899 13§, 14§

Sökande
Namn

Adress

Postnummer

Postadress

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon mobil

E-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Typ av fastighet

Permanentbostad

Fritidsbostad

Dimensionering
Högst 5 personer

Annan, ange vad

Fler än 5 personer, antal:___________

Ansökan/anmälan avser
Inrättande av ny avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning
Inrättande av ny avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
Ändring av befintlig avloppsanläggning
Gemensam anläggning för flera fastigheter
Avloppsvattnet leds till
Slamavskiljare

Sluten tank

Slamavskiljare integrerat i minireningsverk

Typ och volym:_________________________________________________________________
Rening av avloppsvattnet efter slamavskiljning
Infiltration
Markbädd

Minireningsverk

Annat

Fabrikat och modell:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Årjängs kommun
Postadress
Bygg och Miljö
Box 906
672 29 Årjäng

Besöksadress
Storgatan 66

Telefon
0573-141 00 vx

E-post
miljo@arjang.se

Organisationsnr
212000-1835

Fax
0573-127 40

Webbplats
www.arjang.se

Bankgiro
117-3244

JA

NEJ

Finns pumpbrunn
Finns fördelningsbrunn
Finns luftningsrör

Antal: ________

Finns provtagningsmöjligheter
(skall finnas)

Kommentar: ________________________
______________________________________

Ansvarig för avloppsanläggningens utförande (entreprenör)
Firma eller namn

Adress

Kontaktperson

Postadress

Telefon

Telefon mobil

E-post

Skyddsavstånd, ange närmaste avstånd från avloppsanläggning/utsläppspunkt till:
Egen dricksvattentäkt________m,

grävd

borrad

Annans dricksvattentäkt_________m

Dike, sjö, annat ytvatten________m

Eventuell energibrunn/ ytjordvärme__________m

Fastighetsgräns__________m

Bifoga följande uppgifter
Situationsplan inritad på kartblad i skala 1:400 – 1:1000
Kartan ska innehålla
• avloppsanordningens läge och utformning
• befintliga och planerade vattentäkter inom 100 meter från anläggningen
• diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen
• byggnader, fastighetsgränser, vägar
• Energibrunn/ ytjordvärme inom 30 meter från avloppsanläggningen

Intyg från markägaren om avloppsanläggningen förläggs utanför den egna fastigheten
Obs!
Ofullständigt ifylld ansökan/anmälan utan nödvändiga bilagor medför förlängd
handläggningstid eller innebär att ansökan/anmälan inte kan behandlas. Rådgör med bygg- och
miljökontoret om du är osäker på hur du fyller i blanketten eller om du har andra frågor: Tfn
0573 – 141 00 vxl, e-post: miljo@arjang.se
Handläggningsavgift
Enligt beslut av Kommunfullmäktige ska prövning av ansökan/anmälan om inrättande av
enskild avloppsanläggning debiteras enligt gällande taxa. År 2021 är avgiften 9 125 kr för
anläggning, för ett hushåll (5 pe) med ansluten vattentoalett. Kontakta bygg- och miljökontoret
för övriga avgifter.
Sökandens underskrift
Datum

Underskrift
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Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna ta emot ansökan/anmälan gällande enskild
avloppsanläggning.
Vi har fått dina uppgifter från denna ansökningsblankett (i vissa fall även fastighetsregistret).
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är SFS 1998:899. Årjängs kommun
sparar dina personuppgifter i enlighet med de dokumenthanteringsplaner som respektive nämnd
har godkänt enligt arkivlagen.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Bygg- och miljökontorets
personuppgiftsbiträden. 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 Bygg- och miljönämnden. 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 eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss via e-post på miljo@arjang.se. Du når vårt dataskyddsombud via e-post på
kommun@arjang.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt
att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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