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Ansökan/Anmälan om enskild avloppsanordning
Enligt 13 § eller 14 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
 Ny anläggning
 Ändrad anläggning
Sökande
Namn

Org./personnr

Adress

Postnr, Ort

Telefonnummer (bostad, arbete)

Mobilnummer

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden)

Telefonnummer

Fastighetsägarens adress

Postnr, Ort

Fastigheten används som
Antal hushåll:



Helårsbostad





Fritidsbostad

Annat:…………………………………………

Reningsanläggning
Reningsanläggning för



Wc





Slamavskiljare/trekammarbrunn

Bad, disk, tvätt



Annat:……………………………

Våtvolym i m3……….………

Fabrikat:……………………………………………………………………………………………
Efter slamavskiljaren följer:

 Infiltration



Markbädd och vidare till:………………………………………………………………….

Annat:……………………………………………………………………………………………………………...
Annan anläggning (t ex sluten tank), fabrikat och volym:

Vid platsen för infiltration/markbädd djup till
Grundvatten:………………………………….m Berg:………………………………………m

Entreprenör
Namn

Telefon

Anläggningen beräknas anläggas, datum

Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34

E-post: kundcenter@partille.se
Telefon: 031-792 10 00

Webbplats: www.partille.se
Facebook: www.facebook.com/kommunenPartille
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Till ansökan ska bifogas
 Situationskarta i lämplig skala t ex 1:400 som visar avloppsanläggningens läge inklusive
ledningar, befintliga och planerade byggnader, egen och närliggande vattentäkter inom
200 meter, närliggande vattendrag


Detaljritning över anläggningen och/eller teknisk beskrivning

Underskrift
Ort och datum

Verksamhetsutövares underskrift

Namnförtydligande

Avgift
Handläggning av anmälan debiteras enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige i Partille
kommun. Faktura skickas separat.
Information
Skickas till:
Bygg- och miljöförvaltningen, miljöenheten
433 82 Partille
Vid frågor kontakta miljöenheten på:
Telefon: 031-792 10 00 (vxl)
E-post: kundcenter@partille.se
På Rixlex (www.riksdagen.se) kan du gratis hämta lagtexter och förordningar.

Så behandlas dina personuppgifter
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation,
GDPR) tillämpas och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Miljöenheten och Bygg- och
miljönämnden behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR och annan
tillämplig lagstiftning. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter så som
personnummer/ organisationsnummer, telefonnummer, adress, fastighetsbeteckning.
Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter eftersom behandlingen är
nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår
myndighetsutövning. Mer information om hur Partille kommun behandlar personuppgifter
hittar du på www.partille.se. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda denna
blankett utan istället ta kontakt med miljöenheten.
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