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Ansökan/anmälan om inrättande av enskild
avloppsanläggning
Enligt § 13 och § 14 i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

A. Sökande
Namn/företagsnamn

Person-/organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Kontaktperson

Ort

Jag godkänner kommunikation via e-post i mitt ärende
-

Annan fakturaadress än ovanstående?

Namn
Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

B. Uppgifter om fastigheten/fastigheterna
Fastighetsbeteckningar på de fastigheter som ska anslutas till anläggningen

Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning där avloppsanläggningens utsläppspunkt ska ligga (om annan än ovan)

C. Ansökan eller anmälan
Ansökan avser anläggande av avloppsanläggning med:
 WC och bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
 Enbart WC-vatten
 WC till sluten tank och BDT till separat behandling
Anmälan avser:
 Anläggande av avloppsanläggning för BDT
 Anslutning av ytterligare hushåll eller verksamhet till en befintlig avloppsanläggning
 Installation av torrtoalett, förmultningstoalett eller eltoalett
Antal hushåll:



Permanentbostad



Fritidsbostad, ange ung. vistelsetid under normalår: .............. månader



Samlingslokal eller annan lokal. Beskriv verksamheten:

Antal personer som mest:........

...................................................................................................................
Övrigt:
Luftning av avloppsstam sker:




Badkar motsvarande mer än 300 liter 

Ovan tak



Max. vattenförbrukning/dag: ...........
Max. vattenförbrukning/år: ..............

Vakuumventil

Backspolningsfilter för dricksvatten finns

Datum då anläggningen planeras att tas i bruk, år och månad:

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Telefon
Gästgivaregränd 4 033–231300

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
byggochmiljo@bollebygd.se
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Entreprenör
Företagsnamn

Ansvarig utförare

E-post

Telefon dagtid

Kryssa i vilka bilagor som bifogas din ansökan/anmälan:
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6








Markens beskaffenhet och skyddsavstånd
Situationsplan
Slamavskiljning och infiltration
Slamavskiljning och markbädd
Minireningsverk
Separerande system

För att ansökan/anmälan ska anses vara komplett ska bilaga 1 och 2 alltid bifogas. Därutöver måste även
den eller de bilagor som bäst passar den valda anläggningen bifogas.
Ansökningshandlingarna bör vara kompletta vid inlämnandet, om inte kommer krav att ställas på komplettering.
Detta kan resultera i avvisning av ansökan och/eller ökad handläggningstid, vilket också kan resultera i
merkostnad för dig som sökande.
Vid behov kan Samhällsbyggnadsförvaltningen komma att kräva in ytterligare dokumentation, såsom
geohydrologisk undersökning.
D. Underskrift av sökande
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

E. Fullmakt
Undertecknad ger fullmakt för ........................................................... att företräda mig vid handläggningen av min
avloppsansökan.
Information om avgifter
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en fast avgift för prövning av ansökan/anmälan. Taxan är fastställd
av Kommunfullmäktige, och aktuell timtaxa finns på kommunens webbplats, www.bollebygd.se
Ansökan/anmälan för ett hushåll
Ansökan för enbart sluten tank

7,5 timmar

Ansökan för två till fem hushåll (6-25 PE)

9 timmar

Ansökan för sex eller flera hushåll (26-100 PE)

15 timmar

7,5 timmar

Om handläggningen överskrider tiden för den fasta avgiften kommer löpande timtaxa att debiteras utöver
grundavgiften.
Personuppgifter
Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Samhällsbyggnadsnämnden blir ansvariga för dina personuppgifter när
den ifyllda blanketten inkommer till kommunen. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas finns på kommunens hemsida.
Förenklad delgivning
Bygg- och miljöenheten använder sig ibland av så kallad förenklad delgivning

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Telefon
Gästgivaregränd 4 033–231300

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
byggochmiljo@bollebygd.se

