Miljöförvaltningen

Ansökan/anmälan om inrättande av enskilt avlopp
enligt §§ 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Sökande
Namn

Personnr. / Organisationsnr.

Adress

Postnr.

Ort

E-postadress

Telefonnr.

Mobilnr.

Fastighet där installationen ska ske
Fastighetsbeteckning

Typ av fastighet

Adress

Antal hushåll och personer anläggningen ska betjäna

Permanentboende

Fritidsboende

Fastighetsägare om annan än sökande (Namn, adress, telefonnr.)

Entreprenör
Firmanamn

Telefonnr. / Mobilnr.

Adress

E-postadress

Ansökan/anmälan avser
Installation av ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett samt BDT-vatten*
Installation av ny avloppsanläggning utan ansluten vattentoalett, endast BDT-vatten*
Ändring av befintlig avloppsanläggning
*Med BDT-vatten menas vatten från bad, dusch, disk och tvätt.

Typ av anläggning
Slamavskiljare

Fabrikat:

Urinseparerande toalett

Fabrikat:

m2

Volym:

Förbehandling
Markbädd

Tät

Infiltrationsbädd

Förstärkt

m2

Upphöjd Yta:
Upphöjd Yta:

m2

Behandling
Minireningsverk

Modell:

Annan, beskriv:
Efterbehandling

Nej

Ja, beskriv:

Pump

Nej

Ja

Recipient

Utsläpp sker till:

som mynnar i:

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

Internetadress

e-post

Box 41
221 00 LUND

Brotorget 1

046-359 50 00

046-359 59 81

www.lund.se

miljoforvaltningen@lund.se

Områdesbeskrivning
Egen grävd brunn med ett djup av:
m
Egen borrad brunn med ett djup av:
m
Vattentäkt
Kommunal anslutning
Minsta avstånd från markyta till högsta grundvattennivå:
Skyddsavstånd

Minsta avstånd från markyta till berggrund:
(om mindre än 2,5 m)
Avstånd till sjö och vattendrag:

m
m

m (om mindre än 100 m)

Följande information ska bifogas till ansökan/anmälan
Situationsplan i lämplig skala med måttangivelser samt följande uppgifter:
•
•
•
•
•

Avloppsanläggningens placering på fastigheten.
Väg för slamtömningsfordon
Egen och andra närliggande vattentäkter (inom 100 m)
Närliggande sjöar och vattendrag (inom 100 m)
Befintliga och planerade byggnader

Vid infiltration (ej vid tät markbädd) ska följande redovisas:
• Siktanalys
• Grundvattenströmningen på fastigheten
• Skriftligt intyg från samtliga grannar med enskilda vattentäkter inom 100 m från
fastigheten om att de har informerats om din ansökan.
Miljönämnden tar ut avgifter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28 november
2013 § 230. Till exempel tas en avgift på 3 864 kr ut för handläggning av en
tillståndsansökan av en ny avloppsanläggning avsedd för 1 hushåll enligt 13 § förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. En anmälan om ändring enligt 14 § i samma
förordning kostar 1 932 kronor.
När miljönämnden i fortsättningen delger Er handlingar i detta ärende kan s.k. förenklad
delgivning komma att användas, se vidare i bilaga till beslut.

________________________________
Ort och datum

_______________________________
Underskrift
_______________________________
Namnförtydligande

Rev 2018-05-23

Miljönämnden

Information om hur Lunds kommun behandlar
personuppgifter
Personuppgiftsansvarig

Den som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt
Dataskyddsförordningen/GDPR är den personuppgiftsansvarige.
Personuppgiftsansvarig: Miljönämnden
Organisationsnummer: 212000-1132
Adress: Box 41
E-post: miljoforvaltningen@lund.se
Telefon: 046-359 50 00

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som
nås via: dataskyddsombud@lund.se eller på telefon 046-359 60 81.

Typer av personuppgifter som behandlas

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig:
Fastighetsbeteckning, namn, adress, telefonnummer, e-postadress,
personnummer/organisationsnummer.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen

Detta är anledningen till att dina personuppgifter behandlas:
Handläggning av ditt ärende enligt miljöbalken.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
Från dig själv

Från annan än dig själv:

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter
Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska
kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta
åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter
(rättslig förpliktelse)

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda
intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan
fysisk person

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en
uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning

1(2)

2(2)
Annan laglig grund (väljs endast när särskilda kategorier av
personuppgifter, även kända som känsliga personuppgifter,
behandlas):

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Följande får ta del av dina personuppgifter: Handläggare

Tredje land

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land
(land utanför EU/EES).
Vi kommer att föra över dina uppgifter till tredje land (land
utanför EU/EES) om du har samtyckt till att dina personuppgifter
(foton/filmer) får publiceras på sociala medier kan uppgifterna
komma att överföras till tredje land.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att
syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt.
Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och
regler som gäller för kommunen angående så kallade
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna
handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter
hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller
dataskyddsombudet för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
•
•
•
•
•

•

Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av
dina personuppgifter
Invända mot behandling av dina personuppgifter
Begära dataportabilitet
Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke
kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt
samtycke gäller samtycket till och med den dag som
återtagandet skedde.
Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till
Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna
handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

