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ANSÖKAN/ANMÄLAN – enskild
avloppsanläggning
Datum

Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
522 83 Tidaholm
samhallsbyggnad@tidaholm.se
0502-60 60 00

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Sökande

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer och ort

E-postadress

Telefon dagtid

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Telefon

Telefon kvällstid

Användning av anläggning/byggnad
Antal hushåll
Permanentbostad

Antal boende

Fritidsbostad

Annat:
Finns stort badkar (över 300 liter) anslutet till avloppet?

Ja

Nej

Finns vattenrening med backspolning anslutet till avloppet?

Ja

Nej

Ansökan avser
Inrättande av ny avloppsanordning med anslutning till vattentoalett
Inrättande av nytt reningssteg till befintligt avlopp med anslutning till vattentoalett
Annat:

Anmälan avser
Inrättande av ny avloppsanordning med anslutning av enbart bad-, disk- och tvättvatten
Utbyte av anläggningsdel i befintlig avloppsanordning
Ökad belastning på befintlig avloppsanordning i form av:

Entreprenör
Firmanamn

Telefon

Kontaktperson

Telefon
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Anläggningsbeskrivning, slambehandling
Slamavskiljare, typ och fabrikat

Volym

Från slamavskiljaren avleds avloppsvattnet med

Självfall

Pump

Efterföljande rening
Infiltration, typ
Markbädd, typ

Med utsläpp till

Annan typ av rening

Annat omhändertagande
Markbädd, typ

Med utsläpp till

Annan typ av toalett

Fabrikat/modell

Uppgifter om markförhållanden
Markmaterialet består av (sand, lera etc):

Markens infiltrationskapacitet bestämd genom:

Avstånd från befintlig marknivå till:
Grundvattenyta

Berggrund

Metod för bestämmande

Datum för bestämmande

Vattentäkter
Antalet vattentäkter inom 100 meter från planerad avloppsanordning ska redovisas nedan och läget för var och en markeras på den
situationsplan som bifogas ansökan.
Grävda
Borrade

Intyg/Servitut
Berörda grannar inom 100 meter från anordningen har underrättats om det planerade arbetet
Ja

Nej

Grannar saknas inom 100 meter från anordningen

Intyg/servitut från berörda grannar/samfälligheter medföljer
Ja

Nej

Anmälan med bilagor skickas till:
Tidaholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
522 83 Tidaholm

Fastighetsägarens underskrift

Skriv ut

Namnförtydligande

Återställ
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Information till registrerad – Enskild avloppsanläggning
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som samlas in
är samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@tidaholm.se eller
0502-60 60 00.
Kommunens dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@tidaholm.se
eller 0515-88 58 59.
Ändamålet med behandling av personuppgifter vid ansökan/anmälan om
enskild avloppsanläggning är att kommunen ska kunna hantera anmälan,
utöva sitt tillsynsansvar enligt gällande lagstiftning samt att kunna ta ut
eventuella avgifter för handläggningen.
Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning, rättslig förpliktelse
och allmänt intresse.
Personer som kan komma att ta del av personuppgifterna är anställda
inom kommunen och hos entreprenör som arbetar på uppdrag av oss,
anställda hos utskriftsleverantör, bank, kravhanteringsbolag samt IT
tekniker vid supportärende och underhåll av våra verksamhetssystem.
Då kommunen är en myndighet kan skyldighet att lämna ut information/
handling till tredje man även följa av lag om inte grund för sekre-tess
föreligger i det enskilda fallet.
Uppgifterna får vi vanligtvis från dig själv. Vi kan även hämta
personuppgifter från Lantmäteriet, Skatteverket och andra myndigheter
samt söka efter uppgifter på allmänt tillgängliga källor för att t ex hitta ett
telefonnummer när vi behöver nå dig.
Personuppgifterna bevaras eller gallras i enlighet med kommunens
dokument- och informationshanteringsplan.
Registrerad kan från personuppgiftsansvarig begära tillgång till, rättelse
eller radering av personuppgifter eller begära begränsning av behandling
som rör den registrerade samt har även i övrigt möjlighet att invända mot
behandlingen.
Registrerad har även rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att när det är
tekniskt möjligt föra över personuppgifter från en personuppgiftsansvarig
till en annan.
Registrerad har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att
detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan
samtycket återkallades.
Registrerad har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

