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Ansökan/anmälan enskild avloppsanläggning
Sökande
Namn:
Adress:

Telefon:

Postadress:

E-post:

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn:
Adress:

Telefon:

Postadress:

E-post:

Ansökan avser
Inrättande av ny avloppsanläggning

Ändring av avloppsanläggning

Fastighetsbeteckning:

Adress:

Anläggningen ska betjäna…………………… st hushåll
Permanentboende

Fritidshus

Annat……………………………….

Gäststuga/or

Jag ansöker/anmäler i samband med, eller har ett pågående bygglovsärende:

Nej

Ja

Gäller ansökan en gemensam anläggning med grannfastighet/-er?
Nej
Ja, ange fastighetsbeteckning/-ar för dessa fastigheter………………………………………………………………

Installationer som ska anslutas
Vattentoalett (WC)

Bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

Sorterad urin

Övrigt………………………………………..
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Ny slamavskiljare. Våtvolym, m ……………….

Förbehandling

Fabrikat……………………………………………
3

Befintlig slamavskiljare. Våtvolym, m ……………….
Fabrikat……………………………………………
Infiltration

2

Total spridningsyta, m …………………………………………..
Kompaktfilter/
biomoduler

Behandling

Markbädd

Fabrikat……………………………………………
2

Total spridningsyta, m …………………………………………..
Utsläpp till…………………………………………………………………
Kompaktfilter/
biomoduler

Annan typ av
anordning (t.ex.
minireningsverk)

Fabrikat…………………………………………..

Fabrikat/modell:……………………………………………………………………
Utsläpp till……………………………………………………………………

Nej

Efterpolering
Ja, vilken typ? Till exempel mindre infiltrationsbädd/markbädd/fosforfälla

………………………………………………… Fabrikat………………………………..
3

Sluten tank

Fabrikat…………………………………………………………… Volym, m ………………
Försedd med överfyllnadslarm

Övrigt

………………………………………………….
Underskrift

………………………………………………….
Ort och datum

………………………………………………….
Namnförtydligande

Ansökan med bifogad situationsplan skickas till:
Miljökontoret
Box 205
178 23 Ekerö
Eller med e-post till:
miljokontoret@ekero.se
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För handläggning av ansökan/anmälan debiteras avgift enligt särkskild taxa.

INFORMATION ENLIGT GDPR (EU 2016/679)
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom personnummer,
organisationsnummer, namn, adress och fastighetsbeteckning i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din
ansökan på ett rättssäkert sätt och för att identifiera att det är du som är den sökande.
Vi har fått dina uppgifter från den ansökan som du lämnat in till oss. Uppgifterna krävs då
myndighetsbeslutet ska delges till rätt person samt att ev avgifter enligt gällande taxa ska
faktureras dig som sökande. Saknas personuppgifter kan vi inte handlägga ditt ärende,
delge beslut eller ta ut fastställda avgifter. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter
är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med myndigheter inom
kommunen och utanför kommunen där det krävs ett beslut eller yttrande för att få all
information i ärendet för slutligt beslut. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter
med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. 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. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på miljonamnden@ekero.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskydd@ekero.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Personuppgifter är ofta allmänna handlingar
Som myndighet omfattas Ekerö kommun av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla
handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar,
och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses
vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.
__________
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