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Ansökan/anmälan
- minireningsverk
Ansökan/anmälan enligt förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd 12-14 §§
samt miljöbalken 9 kap. 2 och 7 §§

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
mob@berg.se

Sökande
Efternamn och förnamn

Person-/organisationsnummer

Adress

Postadress

E-post

Telefon dagtid

Mobiltelefon

Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Typ av fastighet

Antal hushåll som ska kopplas till avloppet

Permanentboende

Fritidshus Annan

Ansökan/anmälan avser
Inrättande/ändring av enskild avloppsanläggning
Gemensam anläggning för fastigheterna
Om det gäller ändring, beskriv vad som ska ändras
Ska avloppet rena toalettvatten eller endast bad-, disk- och tvättvatten?

Vattentoalett är ansluten till avloppet

Endast bad-, disk och tvättvatten är ansluten till avloppet

Entreprenör
Arbetet utförs av

Ackrediterad av

Telefon

Adress

Ort

E-post

Minireningsverk
Serviceavtal finns

Fabrikat/modell

Dimensionerat för

personekvivalenter (pe)

Ja

Nej

Ingående reningssteg
Grovavskiljning

Sedimentering

Denitrifikation

Övriga reningssteg

Fällning

Nitrifikation

Filter

Slamavvattning

Övriga funktioner

Ja

UV-ljus

Larm

Nej

Ja

Nej
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Pumpbrunn
Fabrikat/modell
Nej

Ja, efter reningsverket

Ja, före reningsverket

Larm
Ja

Nej

Fördelningsbrunn
Fördelningsbrunn är installerad
Ja

Nej

Justerbara utlopp
Ja

Fabrikat/modell

Nej
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Ansökan/anmälan
- minireningsverk
Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
mob@berg.se

Efterföljande rening
Biomoduler

Ny infiltration

Ny markbädd

Spridningsledningar, antal

Ø, mm

Befintlig anläggning

Ja

Spridningsledningarnas sammanlagda längd i meter

Spridningslagrets tjocklek i cm

Antal avluftare

Förstärknings-/reningslagrets tjocklek

mm

fraktion (t. ex 16-32)

Jordförhållanden på 1-2 meters djup

Tät

Fabrikat/modell
Nej

cm

mm

fraktion (t. ex 0-8)

Avstånd från spridningsledningarna ned till berg/grundvatten i meter

Något lätt

Genomsläpplig

Förslag på datum för platsbesök
Vi vill gärna träffas på plats för att se hur man bäst kan utföra avloppet, och så att alla är överens.
Kolla med entreprenören vilket datum som fungerar för er. Har du svårt att vara med själv går det bra att vi träffar bara entreprenören.
Förslag på datum

Klockan

Vatteninstallation
Enskild anläggning

Kommunalt vatten

Gemensamhetsanläggning Antal anslutna hushåll

Belägen på fastighet
Borrad brunn djup

st.

Vattenföreningens namn
Grävd brunn

m

Källa

Fastighetskarta (du kan fylla i detta i samråd med entreprenören)
Bifoga en karta och markera ut slambrunn, fördelningsbrunn, infiltration, plats för slambil och
dricksvattentäkt.
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Kontakta Miljö och bygg så kan vi skicka en karta över din fastighet.

Datum och underskrift
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Datum

Fastighetsägares underskrift (om annan än sökande)

Namnförtydligande

Datum

Observera att ansökan/anmälan inte kan behandlas innan den är komplett
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Ansökan/anmälan
- minireningsverk
Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
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Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och fastighetbeteckning med
fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c)
"Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att bevaras enligt svensk
arkivlag. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med annan 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 utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR hos Bergs kommun hittar du på
vår hemsida: www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, Box 73, 845 21 Svenstavik. 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 Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel.
0687-161 00. Du når vårt dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till tillsynsmyndigheten.
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