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Ansökan skickas till: mobn@borgholm.se eller via vanlig post: 
Borgholms kommun 
Miljöenheten 
Box 52 

           387 21 Borgholm 
 
 

 

Ansökan/anmälan om omprövning av tidsbegränsat 
tillstånd/beslut om godkännande 

     Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14 §§ 

 
  Sökande 

 
   Genom att ange din e-post godkänner du att kommunen använder sig av den i sin fortsatta kommunikation med dig i ditt ärende 

   

  Fastighetsägare (om annan än sökanden) 
Namn / Företag Personnummer / Organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postnummer / Postort Mobiltelefon 

 

  Fastighetsuppgifter 
 Fastighetsbeteckning som ansökan avser 

 Fastighetens adress  Postnummer / Postort 

 

Permanentbostad              Fritidsbostad         Annat______________________ 

 Anläggningen skall användas för 
 

________ hushåll med sammanlagt ______personer 

 
  Antal vattenförbrukande installationer kopplade till avloppsanläggningen 

Vattentoalett        Dusch/bad        Disk/kök       

 

Tvätt         Bubbelpool/jacuzzi   

Separering av urin till sluten tank   

 

Backspolning av vattenfilter   

Ändringar som gjorts sedan anläggningen togs i drift (tex påkopplingar till Attefallshus och liknande) 

 

 
Denna ansökan samt följande handlingar ska bifogas för att ansökan ska vara komplett: 

(En ansökan behandlas inte innan den är komplett) 

1. Checklista 

2. Översiktskarta 

Här markeras nya dricksvattenbrunnar och ny jord- eller bergvärmeanläggning på eller i 

närheten av fastigheten (inom 100 meter). Borrad brunn markeras med B och grävd brunn markeras med G 

 

 

 

Namn / Företag Personnummer / Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefon 

Adress Mobiltelefon 

Postnummer / Postort E-post 
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  Underskrift 

 
 

Information om behandling av personuppgifter 
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden 
för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i 
Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att 
bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka 
personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms 
kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig är Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms 
kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida. 
 

 
 

Upplysningar 

 

1. I handläggningen ingår ett besök på aktuell fastighet.  

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

kommunfullmäktige. 

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

 

Sökandes underskrift Ort och datum 

Namnförtydligande 
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