1 (5)
Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning,
anslutning av WC till befintligt avlopp, eller
ändring av avloppsanläggning
enligt 13-14 §§ förordningen (1988:899)

Om sökande är konsult eller entreprenad och ska företräda fastighetsägaren, ska en fullmakt bifogas.

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnummer

Postort

E-post

☐ Jag godkänner att handlingar skickas med e-post

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Fastighetens adress

Postnummer

☐ Permanentbostad

☐ Fritidsbostad

Postort

☐ I samband med bygglov

☐ Källare

Fylls i om fastigheten tillhör en samfällighetsförening
Namn på samfälligheten

Namn på ordförande

E-postadress

Telefon

Avloppsanläggningen
Ansökan/anmälan avser: ☐ Ny anläggning
Följande ska anslutas:

☐ WC och BDT

☐ Ändring av befintlig anläggning
☐ Endast WC

☐ Endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten)

Annan toalett än vattentoalett: _____________________________________________________________________________________________________________
Ändringen avser: ______________________________________________________________________________________________________________________________

Gemensamanläggning
☐ Enbart mitt hushåll

☐ Flera hushåll på min fastighet

☐ Flera hushåll på olika fastigheter,
ange fastighetsbeteckningar:

_______________________________________________________________________________________________________

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Anslutna enheter
Ska större bad t.ex. jacuzzi anslutas?

Renas dricksvattnet med filter som har backspolning?

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

☐ Nej

Om ja, hur ska avloppsanläggningen anpassats för detta?

Om ja, hur tas backspolningsvattnet om hand?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Avloppsanläggningens utformning
Dimensionering: ____________________ pe
☐ Egen mark

Avloppsanläggningen placeras på:
☐ Typgodkänd slamavskiljare

Antal boende: ____________________ personer
☐ Annans mark och servitut finns (bifogas i ansökan)

Fabrikat och modell: _________________________________

Kommer befintlig slamavskiljare att användas?

☐ Ja*

Volym: ________________ m3

☐ Nej

* Ska befintlig slamavskiljare användas behöver denna täthetsprovas. Protokoll för läckagestest ska bifogas i ansökan.
☐ Ja

Är slamavskiljaren försedd med T-rör
☐ Sluten tank

☐ Nej

Fabrikat och modell: _________________________________

Volym: ________________ m3

OBS! Sluten tank är endast tillåten för extremt snålspolande WC, ej för bad-, disk-, tvättvatten.
Vilken typ av extremt snålspolande toalett (med max 1 liter/spolning) kommer att anslutas till den slutna tanken?
Modell: ______________________________________________________________________________________________________________________________
☐ Minireningsverk

Fabrikat och modell: _________________________________

Kommer ni teckna serviceavtal?

☐ Ja

☐ Nej

Finns larm?

☐ Ja

☐ Nej

Finns bräddavlopp?

☐ Ja*

☐ Nej

* Om ja, leds bräddavlopp till: ☐ Efterbehandling
☐ Fördelningsbrunn

☐ Sluten tank

Volym: ________________ m3

☐ Dike/recipient

☐ Annat:______________________

☐ Pumpbrunn

☐ Skibord/flödesreglering

☐ Markbädd

☐ Tät markbädd

☐ Efterpolering (reningsverk/tät markbädd)

☐ Standard

☐ Förstärkt

Efterföljande reningssteg
☐ Infiltration

Yta: ______________________ m2
Biomoduler

☐ Ja

☐ Nej

☐ Upphöjd

Typ: _____________________________________________________________________

Spridarledningarnas vertikala avstånd till markytan: ______________________ m
Spridarlager
Material: _______________________________

Kornstorlek: ______________ mm

Lagrets tjocklek: ____________ cm

Kornstorlek: ______________ mm

Lagrets tjocklek: ____________ cm

Kornstorlek: ______________ mm

Lagrets tjocklek: ____________ cm

Markbäddssandlager/förstärkningslager
Material: _______________________________
Ev. dräneringslager
Material: _______________________________
☐ Prefabricerat reningssteg

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Fabrikat och modell: _______________________________________________________________________

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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☐ Öppet dike

Takavvattning och dränering leds till:

☐ Åkerdränering

☐ Stenkista

☐ Avloppsanläggningen

☐ Annat: ________________________________________________________________________________________

Utrustning för fosforreducering
☐ Kemfällning i slamavskiljare

Fabrikat och modell: ____________________________________________________________________________________

☐ Fosforfälla

Storlek: _______________________ kg

Utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet, gäller markbädd och minireningsverk
☐ Sjö

☐ Bäck/dike

☐ Stenkista/singeldike

☐ Annat: __________________________________________________

OBS! Markera utsläppspunkten på situationsplanen

Avstånd från avloppsanläggning
Observera att avstånden är från anläggningens utsläppspunkt!
______________________ m

☐ Grävd brunn

☐ Borrad brunn

Grannes vattentäkt, från utsläppspunkt: ______________________ m

☐ Grävd brunn

☐ Borrad brunn

Grannes vattentäkt, från utsläppspunkt: ______________________ m

☐ Grävd brunn

☐ Borrad brunn

Grannes vattentäkt, från utsläppspunkt: ______________________ m

☐ Grävd brunn

☐ Borrad brunn

Egen vattentäkt, från utsläppspunkt:
☐ Kommunalt vatten

☐ Grannar har kommunalt vatten
Borrhål för bergvärme: ____________________ m

Jordvärmeslinga: _____________________ m

Provgrop och jordanalys
Provgrop, djup: _______________________ m

☐ Jordanalys

☐ Perkolationstest

Bifoga bild med synlig mätsticka i ansökan

Bifoga analysresultat i ansökan

Avstånd från markytan till grundvatten och berg
Högsta grundvattennivå: ______________________ m under markytan
Berg:

Datum: ___________________________

______________________ m under markytan

Hur bestämdes avstånd till grundvatten och/eller berg?

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Slamtömning
Avstånd för slangdragning mellan slambilens uppställningsplats och anläggning som ska tömmas: ___________________________ m
☐ Jag har tagit del av kommunens renhållningsföreskrifter

Entreprenör
☐

Entreprenören kan intyga att hen är sakkunnig och kan installera anläggningen på ett fackmannamässigt sätt.
Sakkunnig person är en som genom yrkeserfarenhet, deltagande i utbildningar eller på annat sätt har tillräckliga kunskaper
för att utföra det arbete som avses.

Entreprenör

Organisationsnummer

Telefon

E-post

Till ansökan/anmälan bifogas
☐ Intyg om att berörda grannar har informerats. Grannar ska även signera situationsplanen.
☐ Situationsplan. Skalenlig karta med avståndsangivelser (skala 1:400–1000).
Ange placering av planerad avloppsanläggning, enskilda drickvattensbrunnar (grävd/borrad) samt grannars vattentäkt inom
100 meter och värmepumpsanläggningar, grundvattnets strömriktning, placering av provgrop, utsläppspunkt, tomtgränser,
tillfartsväg, bebyggelser, diken, strandlinje. Grannar inom 100 meter ska signera situationsplanen.
☐ Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om anläggningen. Kontrollera att rätt modell beskrivs.
☐ Sektionsritning som visar avloppsanläggningen i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden. Avstånd till markytan, och
grundvattenytan eller berg, ska framgå. Behövs dock inte vid helt slutna system.
☐ Om avloppsanläggningen inkluderar en infiltrerande del ska kornfördelningsdiagram, siktkurva eller perkolationsprov
inkomma tillsammans med ansökan/anmälan. Kurvan ska visa jordprovets alla fraktioner.
☐ Protokoll från läckagestest av befintlig slamavskiljare
☐ Servitutsavtal om avloppsanläggningen eller utlopp placeras på annans mark
☐ Eventuell fullmakt

Underskrift av sökande
☐

Jag är införstådd med att alla uppgifter på blanketten måste vara ifyllda och att bilagorna måste vara bifogade för att mitt
ärende ska kunna handläggas.

Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Information till ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning
Är inte ansökan/anmälan komplett kommer ni få en uppmaning att komplettera er ansökan. Om detta inte görs
inom utsatt tid kan ärendet komma att avvisas på grund av bristande beslutsunderlag.
När din ansökan/anmälan är komplett och bedöms som godtagbar, meddelas ni tillstånd/godkännande för
anläggning. Observera att du inte får börja gräva avloppsanläggning innan du fått beslut från Myndighetsnämnden!

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se
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Information till den registrerade vid inhämtandet av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer behandlas av myndighetsnämnden i Kumla kommun som du enklast når via servicecenter, 019-58 80 00 eller
servicecenter@kumla.se. Kumla kommun har ett dataskyddsombud som du enklast kontaktar genom att mejla dataskyddsombud@kumla.se
eller ringa 019-58 80 00. Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EU:s dataskyddsförordning, som
gäller som lag i Sverige och har ersatt personuppgiftslagen (PUL), och att samarbeta med Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för
behandling av personuppgifter. Nämnden kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att fullgöra kommunens skyldigheter som
miljö- och hälsoskyddsnämnd inom områdena:
•
Miljöfarlig verksamhet
•
Förorenad mark
•
Lantbruk
•
Animaliska biprodukter
•
Små avlopp
•
Värmepump
•
Kemikalier
•
Renhållning
•
Områdesskydd
•
Hälsoskydd
Vi kommer behandla dina personuppgifter med stöd av artikel 6.1.E i dataskyddsförordningen, som ett led i myndighetsnämndens
myndighetsutövning, och kapitel 26 § 3 miljöbalken (1998:808). Personuppgifter som rör hälsa kommer behandlas med stöd av artikel 9.2G i
dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att nämnden i egenskap av tillsynsmyndighet ska kunna pröva ärende om hälsoskydd i
enlighet med miljöbalkens bestämmelser. De kategorier av personuppgifter vi samlar in är: Namn, företagsnamn, personnummer,
organisationsnummer, fastighetsbeteckning, adress, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, bilder och IP-adress. Dina
personuppgifter kommer sparas för evigt och arkiveras efter att ärendet avslutats i enlighet med nämndens dokumenthanteringsplan.
Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att
invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även
rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat
registerutdrag.
För att begära registerutdrag kan du använda vår e-tjänst som du når här. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.
Personuppgifterna kan komma att föras över till Länsstyrelsen i Örebro län, Kammarkollegiet, inskrivningsmyndigheten, polismyndigheten,
berörda grannar och sakägare samt följande enheter inom Kumla kommun: Va-verken och va-ledningar, bygglovsenheten, plan- och
geodataenheten och ekonomiavdelningen.
Nämnden anlitar två personuppgiftsbiträden, EDP Consult AB och Origo Group Sverige AB, som har tillgång till dina personuppgifter. Biträdena
får inte använda personuppgifterna i strid med vad nämnden har bestämt. Om du anser att nämnden behandlar dina personuppgifter felaktigt,
utan rättslig grund eller om du har andra frågor kring nämndens behandling av dina personuppgifter så har du rätt att lämna klagomål till
Datainspektionen.

Postadress
Kumla kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
692 80 KUMLA

Besöksadress
Stadshuset, Torget 1

Telefon
019-58 80 00 (vx)

E-postadress
servicecenter@kumla.se
Internetadress
www.kumla.se

