Ansökan eller anmälan
om enskilt avlopp
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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den.
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred.
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon (hem)

Telefon (dagtid eller mobil)

Godkänner du kommunikation och beslut via e-post?
Ja
Nej
Fakturamottagare (personnamn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer)

Fastigheten där avloppet ska utföras
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress (om annan än ovan)
Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon (dagtid eller mobil)

Om ansökan eller anmälan gäller anläggning för WC och BDT-vatten (bad, dusch och tvätt)
Ny anläggning
Ändring av anläggningen – ändring av plats eller teknik
Ändring av anläggningen – väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning

Om ansökan eller anmälan gäller anläggning för endast BDT-vatten (bad, dusch och tvätt)
Ny anläggning
Ändring av anläggningen – ändring av plats eller teknik
Ändring av anläggningen – väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning

Hus
Permanentbostad
Antal hushåll som ska anslutas:

Fritidsbostad

Annan byggnad, ange vad:
Antal personekvivalenter per hushåll:

Gemensam anläggning med fastigheten eller fastigheterna:

Entreprenör som är ansvarig för anläggandet av anläggningen
Namn

Adress

Postnummer och ort

E-post

Telefon (dagtid eller mobil)

Avloppsvatten leds till slamavskiljare av typ:
Trekammarbrunn
Annat

Fabrikat och modell

Volym (anges i m3)

Fabrikat och modell

Volym (anges i m3)

Ansökan eller anmälan
om enskilt avlopp
Efter slamavskiljning leds avloppsvattnet till:
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Typ av infiltration eller kompaktfilter:

Infiltration, yta (anges i m2):
Markbädd, yta (anges i m2):

Upphöjd, höjd över mark (anges i cm):

Minireningsverk (anges i m3):

Pump

Kompletterande rening (till exempel våtmark eller fosforsfällning). Ange vad:

Skyddsavstånd

Djup till högsta grundvattenytan (anges i meter):

Djup till berggrund (anges i meter):

Kortaste avstånd från avloppsanläggning till:
Vattentäkt på egen tomt (anges i meter):

Vattentäkt på annan tomt (anges i meter):
Tomtgräns (anges i meter):

Grävd

Borrad

Grävd

Borrad

Farbar väg för slamtömningsfordon (anges i meter):
Sjö, vattendrag eller dike (anges i meter):
Eventuellt bergvärmehål (anges i meter):

Bilagor
1. Situationsplan med måttangivelser som visar (obligatorisk):
•
fastigheten med byggnader och vägar
•
egen och andra vattentäkter inom 200 meter
•
ytvatten inom 100 meter (åar, bäckar, sjöar, diken)
•
avloppsanläggning med brunnar och ledningar inritade
2. Skiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanläggningens utförande (krävs i vissa fall)
3. Funktionsbeskrivning från tillverkaren (krävs i vissa fall)
4. Siktanalys eller siktkurva (krävs i vissa fall)
5. Beskrivning av kontroll och serviceavtal (krävs för minireningsverk eller motsvarande)
6. Anläggningens reningskapacitet för fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt nedbrytbara ämnen (BOD) och smittämnen
(krävs för minireningsverk eller motsvarande)

Underskrift
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Avgift
För att handlägga ansökan eller anmälan om enskilt avlopp tar vi ut en avgift ut enligt taxan för
tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Taxan är antagen av kommunfullmäktige, se beslut KF
118/2013 för Hultsfreds kommun och KF 216/2013 för Vimmerby kommun. Hur mycket det
kostar att handlägga ansökan eller anmälan beror på om det är ett eller flera hushåll som ansöker om det aktuella avloppet och om det är flera fastighetsägare. För ett hushåll är kostnaden i
normalfallet 6 248 kronor (gäller år 2021).
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Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred
miljo.bygg@hultsfred.se
0495-24 14 00
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din
ansökan eller anmälan om enskilt avlopp.
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myndighetsutövning.
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation.
Uppgifterna kommer att bevaras.
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke.
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

