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Ansökan/Anmälan
om inrättande av
avloppsanläggning

Fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökandens namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon

E-post

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Entreprenör
Namn

Telefon

ME-diplomerad
Ja

E-post
Nej

Anläggningen ska installeras i
Permanentboende
Fritidshus
Annat _______________________

Anläggningen är avsedd för
Vatten från bad-, disk- och tvätt (BDT)
Vatten från WC
Vatten från både WC och BDT

Antal hushåll som ansluts till avloppet: __________
Avloppsanläggningens utförande
Slamavskiljare (ange modell och volym)
Befintlig: _________________________________________________
Ny: ______________________________________________________
Sluten tank: _________________________________________________
Infiltration: __________________________________________________
Markbädd: ___________________________________________________
Minireningsverk: ______________________________________________
Efterpolering av fosfor: ________________________________________
Annat: ______________________________________________________

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33
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miljo@admin.herrljunga.se
Internet
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Om provgrop/grundvattenrör finns:
Djup till grundvatten: ________________________ meter under markytan.
Genomsläpplighet:__________ liter per m2 och dygn.
OBS! Miljöenheten kommer att göra ett platsbesök på fastigheten i samband med ansökan. Glöm inte att
spara jord från gropen i de fall miljöenheten vill ta ett kontrollprov.
Avstånd mellan:
Avstånd mellan uppställningsplats för slamtömningsfordon och slamavskiljare: __________ meter
Utsläppspunkt och närmaste dricksvattenbrunn: __________ meter
Utsläppspunkt och eventuell bergvärme: __________ meter
För att ansökan/anmälan ska kunna behandlas måste följande redovisas:
 Situationsplan (karta) där följande ska vara inritat:
 anläggningens placering på fastigheten (karta kan skickas ut av miljöenheten)
 dricksvattenbrunnars placering (egen och samtliga grannars brunnar inom 100 m från
avloppsanläggningen, ange om de är grävda eller borrade och avståndet till avloppet)
 eventuell bergvärmeanläggning
 eventuell utsläppspunkt av renat avloppsvatten
 marklutning
 uppställningsplats för slamtömningsfordon


Ritning eller teknisk beskrivning av anläggningen.



För minireningsverk: CE-märkning, prestandadeklaration och bruksanvisning.



Djup till högsta grundvattenyta.



Vid infiltration: Siktanalys eller jordprov för perkolation.



Vid annan verksamhet än vanligt hushåll: Beräkning av maximal vattenförbrukning.

Ovanstående uppgifter kan även tas fram i samband med provgropsbesiktning.
Avgift för handläggningen
För handläggning av tillståndsansökan (WC-avlopp) debiteras 5 232 kr enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige. Om den entreprenör som utför grävarbetet inte är diplomerad enligt
Maskinentreprenörerna för anläggande av små avlopp tillkommer en avgift på 1 744 kr eftersom
miljöenheten måste slutbesikta anläggningen. Om ansökan gäller en anläggning för fler än ett hushåll blir
avgiften högre.
För handläggning av anmälan (BDT-avlopp) debiteras 3 488 kr enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Personuppgiftsinformation: Jag har läst ”Information om behandling av registrerade personuppgifter” i
bilagan.
Underskrift
Ort och datum
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Information om behandling av registrerade personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter registreras
och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna
samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla de här personuppgifterna om dig: Namn,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, mailadress och fastighetsbeteckning.
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna hantera den ansökan som du lämnat in till oss.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifter från din ansökan/anmälan. Vi tillämpar alltid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla
dina personuppgifter är Miljöbalken och Livsmedelslagen. Dina uppgifter att du har inkommit med
ansökan/anmälan kommer att bevaras i Herrljunga kommuns arkiv.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med andra myndigheter t.ex
Länsstyrelsen, Mark-och miljödomstolen eller andra personer/företag enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400). Vårt personuppgiftsbiträde, EDP Consult AB, sköter leverans och support
av vårat verksamhetssystem där dina uppgifter finns registrerade.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överlåta dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga, Org. Nr 212000-1520. 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 på:
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se eller via kommunens växel: 0513- 17 000.
Fråga efter miljöenheten.
Du når vårt dataskyddsombud på: dso@borasregionen.se Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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