ANSÖKAN MINIRENINGSVERK
Ansökan/anmälan avser:
Ny avloppsanläggning
Ändring av befintlig avloppsanläggning
Anslutning till befintlig avloppsanläggning
Fastighet

Sökanden

Fastighetsbeteckning:

Sökandens namn: *)

Personnr./ Org.nr:

Fastighetens adress:

Sökandens adress:

Tel:

Postadress:

Postadress:

Tel mobil:

Fakturamottagare (om annan än sökanden):

Personnr./ Org.nr:

Fakturaadress:
E-post:

*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan.
Typ av fastighet
Permanentbostad

Fritidsboende:_________________veckor/år

Till avloppsanläggningen skall anslutas
Antal hushåll: ________
Antal fastigheter:________________________
Fastighetsbeteckningar:___________________

Komplementbyggnad

Vattenspolande toalett (WC)
Bad-, disk och tvättavlopp (BDT)
Badkar
Volym:________________l
Minireningsverk
Fabrikat:

Grovrenstank:

Modell/volym:

Volym:______________m3

Dimensionering:

Fabrikat:________________

Ny

Befintlig

Vilka larmfunktioner finns:

Serviceavtal
Ja, med:
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Efterbehandling
Fosforfälla, storlek:_______________ kg
Singelbädd, kornstorlek:___________mm
Volym:_____________m3
UV
Annan:_____________________________________
Provtagningsmöjligheter på utgående vatten
I minireningsverket
I uppsamlingsbrunn/provtagningsbrunn
Annan:_____________________________________
Redovisning av slamhantering
Kommunal slamtömning
Egen slamkompostering
(Tillstånd för kompostering av slammet ska sökas på blanketten ”Ansökan om torrtoalett samt hantering
av toalettavfall och slam”)
Slamavvattnare, fabrikat:___________________________________

Vattenförsörjning/energibrunnar
Grävd brun

Borrad brunn

Avsaltat vatten

Energibrunn

Gemensam, med fastigheter:

Vad finns på fastigheten idag?
BDT (Bad-, disk- och tvätt)
WC

Icke vattenspolande toalettlösning, typ:
Annat:

Ska de befintliga avloppsanläggningarna fortsätta vara i drift?
Ja, ange vilken:_________________________________________
Nej
Delvis, ange vilken:______________________________________

Entreprenör
Namn
Telefon

Företag
E-post

Önskar kopia på tillstånd per e-post
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Övriga upplysningar (eller bifoga ett separat dokument)

Vid handläggning av din ansökan kommer ett platsbesök att ske. Besöket sker endast utomhus på tomten
och det är inte nödvändigt att fastighetsägaren närvarar. Handläggaren kommer att meddela datum för
platsbesöket. Observera att besöket kan komma att ske med kort varsel.
Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta.
Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.
Sökandens underskrift (för företag medsänds bevis om firmatecknare)
Ort och datum:

Ort och datum:

Namnteckning:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande:

Personnr./ Org.nr:

Personnr./ Org.nr:

För prövning och handläggning av ansökan/anmälan kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut.
Taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats varmdo.se.
Komplett ansökan skickas till:
•
•

varmdo.kommun@varmdo.se eller,
Värmdö kommun
Bygg- och miljöavdelningen
134 81 Gustavsberg

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen
(GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning
(artikel 6, 1.e i GDPR).
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, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att få
felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur personuppgifter hanteras
kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen,
datainspektionen.se.
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Till ansökan ska bifogas
Skalenlig situationsplan, karta för enskilt avlopp/strandskydd eller motsvarande
(se exempelkarta). Kartan går att beställa från Kart och GIS-enheten på Värmdö kommun.
Situationsplanen ska redovisa följande:
fastigheten med befintliga och planerade byggnader
ledningsdragning som visar vilka hus som ska anslutas till avloppsanläggningen
avloppsanläggningens placering (alla delar som ingår i anläggningen ska ritas ut)
avstånd och riktning till närliggande vattenbrunnar inom 100 meter (om det inte
finns några brunnar inom 100 meter, vänligen ange det)
avstånd och riktning till närliggande energibrunnar inom 50 meter
avstånd från avloppsanläggningen till uppställningsplats för slamtömningsfordon
Vid egen slamkompostering, bifoga ifylld blankett ”Ansökan om torrtoalett samt hantering av
toalettavfall och slam”.
Tänk på att om ansökan är komplett så kan ärendet hanteras snabbare när handläggning påbörjas.

Exempelkarta
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