
  

  

 
  

     

    
  

 

 

 
 

 
  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

& GISLAVEDS 
~ IKOMMUN 

TRANEMO 
KOMMUN 1 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 
utan vattentoalett eller ändring av befintlig 
avloppsanordning 

ANMÄLAN 

Information om 

personuppgifts-

behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de 

personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett 

och eventuella bifogade handlingar, se sida 8. 
Sökande Namn 

Personnummer 

Fastighetens adress Fastighetsbeteckning 

Utdelningsadress 

Telefonnummer E-post 

Fastighetsägare 
(om annan än 
sökande) 

Namn 

Personnummer 

Utdelningsadress 

Telefonnummer 

Uppgifter om 
bostad 

 Permanentboende 

 Fritidshus 

 Annat: ange vilken sorts boende det är. 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se 
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& GISLAVEDS 
~ IKOMMUN 

TRANEMO 
KOMMUN 2 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 
utan vattentoalett eller ändring av befintlig 
avloppsanordning 

Uppgifter om I bostadshuset har vi 

bostad  Indraget vatten 

(fortsättning)  Vatten tas i hinkar från brunn på fastigheten 

 Vatten tas med i t.ex. dunkar 

I bostadshuset har vi 

 Diskmaskin 

 Tvättmaskin 

 Dusch 

 Vask 

 Badkar, volym 

Anmälan avser  Ny avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten (fyll i formulär 1) 

 Ny avloppsanordning med förmultnings., el- eller torr urinseparerande toalett (fyll i formulär 1 & 2) 

 Ny avloppsanordning med endast förmultnings-, el- eller torr urinseparerande toalett (fyll i formulär 
2) 

 Anmälan om ändring av avloppsanläggning (fyll i formulär 3) 

Underskrift Signatur sökande/fastighetsägare Datum 

Namnförtydligande sökande/fastighetsägare 
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& GISLAVEDS 
~ IKOMMUN 

TRANEMO 
KOMMUN 3 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 
utan vattentoalett eller ändring av befintlig 
avloppsanordning 

FORMULÄR 1 

Skyddsavstånd 
& 
förutsättningar 

Uppgifter om grundvattennivå och avstånd till berg vid infiltration/markbädd/moduler/efterbehandling 

 Provgrop har grävts till ett djup av                        meter 

 Grundvatten har påträffats på                      meter under markytan 

 Grundvatten har inte påträffats 

 Avstånd till berg från markytan meter 

 Berg har inte påträffats 

Uppgifter om skyddsavstånd från infiltration till: 

 Egen vattentäckt meter (om avstånd mindre än 100 meter) 

 Närmaste grannes vattentäckt meter (om avstånd mindre än 100 meter) 

 Sjö, vattendrag, dike meter (om avstånd mindre än 100 meter) 

 Ansluten till kommunalt vatten 
Tillgänglighet för slamtömning 

 Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till 
slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt 

 Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är meter (max 20 meter) 

Uppgifter om 
anläggning 

Förbehandling 

 Ny slamavskiljare Våtvolym, m3 Fabrikat/typ 

 Befintlig slamavskiljare 

Behandling 

 Infiltration 

 Normal  Upphöjd  Förstärkt meter 

Infiltrationsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta 
meter under mark eller                    meter över mark 

Spridningsyta, m2 Antal spridningsledningar Resp. lednings längd 

 Kompaktfilter/ 
Biomodul 

Spridningsyta, m2 Fabrikat/modell 

 Markbädd 
Spridningsyta, m2 Antal spridningsledningar 

Resp. lednings längd        Utsläpp till 

 Minireningsverk Fabrikat/modell        Utsläpp till 

 Annan: ange vilken annan behandling som sker 

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
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& GISLAVEDS 
~ IKOMMUN 

TRANEMO 
KOMMUN 4 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 
utan vattentoalett eller ändring av befintlig 
avloppsanordning 

FORMULÄR 1 

Uppgifter om 
anläggning 

Efterbehandling 
 Nej 
 Ja 
Beskriv hur efterbehandling sker: 

Pumpbrunn 
 Nej 
 Ja 

Anmälan skickas till: 
Gislaveds kommun eller Kommunen@gislaved.se 
Bygg- och miljöförvaltningen 
332 80 Gislaved 

Handlingar som kan bifogas med ansökan/anmälan 

 Avloppsanordningens tänkta placering med avstånd till vattentäckter och ytvatten inom 100 

meter samt fastighetsgränser, byggnader och provgropar (situationsplan)

 Skiss på infiltrationens ”olika lager” (sektionsritning)

 Siktanalys eller resultat från perkolationstest (från infiltrationsplatsen) 

 Produktblad (funktionsbeskrivning) 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
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& GISLAVEDS 
~ IKOMMUN 

TRANEMO 
KOMMUN 5 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 
utan vattentoalett eller ändring av befintlig 
avloppsanordning 

FORMULÄR 2 

Toalettlösning  Torrtoalett med urinseparering                     Urin går till: 

 Torrtoalett utan urinseparering 

 Förbränningstoalett 

 Vakuumtoalett med förbränning 

 Multrum 

 Annan, 

Kompostering 
(Gäller endast för 
installering av 
förmultningstoalett 
eller torrtoalett) 

Beskriv hur kompostering ska ske 

Renings-
anläggning för 
BDT-vatten 

Beskriv den befintliga reningsanläggningen för bad-, disk- och tvättavloppsvatten. 

Anmälan skickas till: 
Gislaveds kommun eller Kommunen@gislaved.se 
Bygg- och miljöförvaltningen 
332 80 Gislaved 

Handlingar som kan bifogas med ansökan/anmälan 

 Produktblad (funktionsbeskrivning för toalettlösningen) 

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 

Gislaveds kommun 
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& GISLAVEDS 
~ IKOMMUN 

TRANEMO 
KOMMUN 6 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 
utan vattentoalett eller ändring av befintlig 
avloppsanordning 

FORMULÄR 3 

Beskriv 
ändringen 

Anmälan skickas till: 
Gislaveds kommun eller Kommunen@gislaved.se 
Bygg- och miljöförvaltningen 
332 80 Gislaved 

Handlingar som kan bifogas med ansökan/anmälan 

 Skiss på infiltrationens ”olika lager” (sektionsritning) -vid omläggning av befintlig infiltration på samma 
plats 

 Siktanalys eller resultat från perkolationstest (från infiltrationsplatsen)

 Produktblad 
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& GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

TRANEMO 
KOMMUN 7 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 
utan vattentoalett eller ändring av befintlig 
avloppsanordning 

INFORMATION OM ANLÄGGANDE AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 
Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo vill upplysa om att det enligt miljöbalken, § 13 i förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) är förbjudet att göra avloppsanordning utan att man 
fått tillstånd eller utan att anmälan gjorts. 
I förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950) finns bestämmelser om miljösanktionsavgift vid 
överträdelser av § 13 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Om entreprenör anlitas för anläggandet av avloppet ska entreprenören ha tagit del av ansökan och bygg- och 
miljönämnden Gislaved - Tranemos beslut innan arbetet med anläggningen får påbörjas. 

För utformningen av avloppsanläggningar hänvisas till informationsbroschyren ”Information om enskilda 
avlopp i Gislaved och Tranemo”. Broschyren kan fås på bygg- och miljöförvaltningen men finns också på 
Gislaveds kommuns hemsida, www.gislaved.se 

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan/anmälan. Avgiften har fastställts av 
kommunfullmäktige i respektive kommun. 
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& GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

TRANEMO 
KOMMUN 8 

Anmälan om inrättande av avloppsanordning 
utan vattentoalett eller ändring av befintlig 
avloppsanordning 

INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 

Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, 
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera din 
anmälan på rätt fastighet, kontakta dig under handläggningens gång och kunna fakturera dig för 
handläggningen. 

De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kommer Gislaveds 
kommun inte kunna handlägga ditt ärende och du kommer inte ha rätt att göra den avloppsanordning du vill. 

Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun 
måste få in en anmälan om avloppsanordning för att du ska få göra en avloppsanordning. De inlämnade 
personuppgifterna bevaras. 

De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas eventuellt med länsstyrelsen, berörda grannar 
och entreprenörer samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra 
våra skyldigheter gentemot dig. 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 bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo. 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 besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du 
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda 
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 

Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se 

Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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