ANSÖKAN OM TILLSTÅND
ATT INRÄTTA ENSKILD
AVLOPPSANLÄGGNING
MED VATTENTOALETT

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Telefon: 0278-250 00 (vx)
E-post: miljo@bollnas.se

1 (2)

1 FASTIGHET

Fastighetsbeteckning
Fastighetens adress

2 SÖKANDE
Namn

Organisations- / Personr

Referensnr.

Adress

Tel. bostad

Tel. arbete/mobil

Postnr. och ort

E-post

3 FASTIGHETEN KOMMER ATT ANVÄNDAS FÖR
Permanentboende

Fritidsboende

Annat, ange vad:……………………………………………..

Avloppsanläggningen kommer att betjäna antal hushåll:…………….. med antal personer:....…………..……

4 VATTENFÖRSÖRJNING

Rita också in vattentäktens placering på kartan, se vidare i ruta 5!

Egen vattentäkt

borrad, år………….

grävd, avstånd från marken till vattenytan……………. m

Gemensam vattentäkt

borrad, år …………

grävd, avstånd från marken till vattenytan……………. m

Kommunalt vatten

5 TILL ANSÖKAN SKALL BIFOGAS

En karta, s.k. situationsplan, exempelvis i skala 1:500, som visar fastighetsgränser, byggnaderna på
fastigheten, avloppsanordningens tänkta placering, egen dricksvattenbrunn, närliggande befintliga eller
planerade brunnar, närliggande borrhål för värmepump, vart det renade vattnet från markbädd eller
minireningsverk ska ledas.
6 ANSÖKAN AVSER
Gemensam anläggning med fastigheten/erna:………………………………………………………………………...
Anläggning av ny avloppsanläggning för vattentoalett
Anslutning av vattentoalett till anläggning som idag saknar vattentoalett.
Förmultningstoalett, eldriven toalett eller liknande. (Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna)
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7 SLAMAVSKILJARE och ÖVRIGA ANLÄGGNINGSKOMPONENTER
Slamavskiljare, modell:……………………………………………………. volym:……………………………………
Pumpanläggning bestående av separat pumpbrunn, pump och larm kommer anläggas efter slamavskiljaren.
Sluten tank, modell:………………………………………………………… volym:…………………………..……..…

8

RENINGSANLÄGGNING

Efter slamavskiljning planeras avloppsvattnet ledas en reningsanläggning bestående av:
Infiltration med en yta av……………………kvadratmeter. Typ:………..…………………………………………
Markbädd med en yta av …………………..kvadratmeter. Typ:……………………………………………………
Utsläpp kommer att ske till:……………………………….....................................................................................
Tät markbädd. Tätskiktet, ange material och tillverkare. ……………….………………………………………….
Utsläpp kommer att ske till: ….……………………….………………………………………………………..……..
Minireningsverk, med utsläpp till ……………………………………………………………………………………...
Annan ………………………………………………………………………………………………….………………...

9 NYTTJANDE AV ANNANS MARK

Vid nyttjande av annans mark för avloppsanläggning eller ledning krävs markägarens godkännande.
Härmed godkänner berörd fastighetsägare att avloppsanläggningens placeras enligt redovisad
situationsplan:
…………………………………………… ……………………………………………………………….. …….…..………………………

Fastighet

Fastighetsägarens underskrift

Ort och datum

Jag har tagit del av den bifogade informationen om registrering av personuppgifter.
10 PERSONUPPGIFTER
11 UNDERSKRIFT

………………………..…………………….…… …….…………………………………………………………………
Ort och datum
Sökandens underskrift

En avgift av 5190 kr tas ut för prövning av ansökan enligt gällande taxa. För befintliga avloppsanläggningar med vattentoalett där ny prövning behövs är avgiften 2595 kr.
Räkningen skickas separat från kommunens ekonomikontor. Ansökan ska lämnas in till
Samhällsbyggnadskontoret i Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs. Besöksadress: Stadshustorget.
Reviderad December 2019
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INFORMATION

OBS Spara detta hemma!

Information till den registrerade
Miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun behöver behandla dina personuppgifter i syfte
att föra register på verksamheter och privatpersoner som myndigheten är lagstadgade att
utöva tillsyn över. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av laglig grund* och Miljötillsynsförordningen 2011:13, kap 1 §7. De uppgifter om dig som vi behandlar är namn,
personnummer, adresser och telefonnummer och andra uppgifter som behövs i ärendet.
.Personuppgifterna kommer inte att föras över till tredje land.
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.
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig
eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.
För information, kontakta Bollnäs kommun, e-post bollnas@bollnas.se eller kommunens
växel tel 0278-250 00. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt
sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@kfsh.se.
För mer information se www.bollnas.se.
Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du
tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst
rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Kontakta i så fall den verksamhet som du
gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan
samtycket återkallades.
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Samhällsbyggnadskontoret
* Laglig grund kan vara:
•
•
•
•
•

Samtycke (artikel 6.1 a, dataskyddsförordningen)
Avtal (artikel 6.1 b, dataskyddsförordningen)
Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c, dataskyddsförordningen)
Skydd för grundläggande intressen (artikel 6.1 d, dataskyddsförordningen)
Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning (artikel 6.1 e,
dataskyddsförordningen)

För att det ska vara fråga om allmänt intresse ska det allmänna intresset följa av lag eller
annan författning (till exempel förordning), av kollektivavtal eller av beslut som har
meddelats med stöd av lag.
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