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I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina uppgifter. 
Den informationen hittar du sist i denna blankett.

. 

Kommunhuset 
234 81  LOMMA 
040-641 10 00

Blankett uppdaterad: 2018-05-22 

Lagrum: 13 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Fastighetsuppgift 
Fastighetsbeteckning Fastighetsägare

Fastighetsadress Antal
boende 

Sökande, om annan än fastighetsägare 
Namn Person-/orgnummer Telefonnummer (även

riktnummer) 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och postort 

Tidigare fastighetsägare 
Namn Person-

/organisationsnumm
er 

Utdelningsadress (gata, box etc.) Postnummer och postort 

Kontaktperson Telefonnummer 
(även riktnummer) 

Ansökan/anmälan 
Ansökan/anmälan avser 

 ändring av avloppsanordning (ange under ”Övriga uppgifter” en kortfattad 
För   fritidsbostad 
Anordningen utförs av 

 entreprenör  
Entreprenörens namn, adress och telefonnummer (inklusive riktnummer) 
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Teknisk beskrivning 
Installationens/anordningens omfattning 

Antal anslutna hushåll (Om flera hushåll är anslutna 
kan ytterligare beskrivning lämnas under ”Övriga 
uppgifter”) 1.  WC  BDT (bad, 

disk, tvätt) 

Volym  Fabrikat/typbeteckning  
2. Sluten tank för

WC
liter

Volym(L)  Typgodkänd Fabrikat/typbeteckning 
3. Slamavskiljare

 Ja  Nej  Ja  Nej 

Yta (m2) 4
a. Infiltration

Resultat av förundersökning för infiltration 
(markteknisk undersökning) redovisas på särskild 
bilaga 

 Ja, bilaga 
bifogas 

Yta (m2) 
Recipientförhållanden (beskriv vart avloppet leds från 
markbädden) 

4
b. Markbädd

Markägarintyg bör skaffas om avloppsanordningen förläggs eller spillvattnet avleds över 
annans marker. 

4
c. 

 Annan anläggning (t.ex. 
förstärkt infiltration): 

Vattenförsörjning 
 Kommunalt 

vatten  Egen brunn  Grävd brunn  Gemensam 
brunn  Borrad brunn 

Skyddsavstånd till vattentäkt (Vattentäkters läge skall anges på situationsplan) 
Egen 
dricksvattentäkt       meter 

Avstånd 
till: Andra närliggande 

vattentäkter       meter 

Grundvattennivå (från markyta) 
      meter 

Högsta grundvattennivå (från markyta)
      meter 
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Övriga uppgifter 

Bilagor som skall bifogas 
 Situationsplan (lämpligen skala 1:4000). Uppgift om avvägd marknivå (plushöjd) kan 

vara nödvändig för bedömningen av ansökan. 
 Detaljritning över den planerade 

avloppsanläggningen med profil 
 Protokoll vid siktanalys av jordprov (gäller vid 

infiltration)

Underskrift 
Underskrift Ort och datum 

Namnförtydligande 

OBS! Ansökan/anmälan kan inte behandlas förrän den är fullständig! 

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. 



Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten 

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13 

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i e-
tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag 
eller andra författningar. 

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, 
och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i 
dokumenthanteringsplanen. 

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat 
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga 
att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. 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 miljo-byggnadsnamnd@lomma.se  

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du 
har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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