
Ansökan om omprövning av 
tidsbegränsat tillstånd 
gällande enskild avloppsanläggning 
enligt 13 - 14 §§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 

Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Utdelningsadress Postadress 

E-post Telefon mobil 

Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn 

E-post Telefon mobil 

Fastighetsuppgifter 
Fastighetsbeteckning Fastighetens adress 

  Permanentbostad   Fritidsbostad 
Antal hushåll kopplade till anläggningen:

Antal personer i hushållet:

  Övrigt, vad? 

Vattenförbrukande installationer kopplade till avloppsanläggningen 

  Vattentoalett   Dusch/bad   Disk/kök   Tvätt Bubbelbad / jacuzzi

 Backspolning av vattenfilter 

Sökandes underskrift 

Datum Namnunderskrift Namnförtydligande 

Övriga kommentarer (ev problem med anläggningen, utebliven slamtömning mm): 

……………………………………………………………………………………............…….

………………………………………………………………………...............................……..

…………………………………………………………………….....................……………… 
…………………………………………………………………….....................………………

 Övrigt, vad? 



Läs gärna mer om hur du bäst sköter ditt avlopp på:
https://avloppsguiden.se/informationssidor/skot-om-ditt-avlopp/

Upplysningar 

1. I handläggningen ingår ett besök på aktuell fastighet.

2. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för prövningen enligt en taxa, fastställd av

kommunfullmäktige.

3. Miljö- och byggförvaltningen ska kontaktas innan någon åtgärd vidtas med avloppsanläggningen.

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Upplysningar enligt Dataskyddsförordningen: 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om 
fastighetsägande och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera 
ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen.är
Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras 
kontinuerligt med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra 
vårt uppdrag behöver vi ibland inhämta personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan 
exempelvis vara landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett 
personbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt 
att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över 
vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till 
registrator@gagnef.se . Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade.  Om du har klagomål på vår 
behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen. 
Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webb www.gagnef.se/
personuppgifter

Ansökan och checklista sskickas till: 
Miljö- och byggförvaltningen, Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef eller till 
miljo.byggnads@gagnef 

https://avloppsguiden.se/informationssidor/skot-om-ditt-avlopp/
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