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Förnyelse av beslut i ärende: ____________________ 

(exempel: MEA.2006.1234) 

Fastighet  Sökanden 

Fastighetsbeteckning: Fastighetens adress: Personnummer/Organisationsnummer: 

Sökandens namn: *) Sökandens adress: Postadress: 

Telefon: E-post:

Fakturamottagare (om annan än sökanden): Personnummer/Organisationsnummer 

Fakturaadress: 

E-post:

*) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan. Fullmaktsgivaren är den som ska anges som sökande. 

Typ av fastighet 

☐ Permanentbostad

☐ Fritidsbostad, nyttjandetid: _____________  veckor/år

Antal personer som vistas på fastigheten: _________________ 

Om avloppsanläggningen 

☐ Bad-, disk- och tvättvatten till ☐ Infiltration ☐ Markbädd

☐ WC till sluten tank

Fungerande nivålarm finns                       ☐ Ja                          ☐ Nej

Om nej, beskriv under övriga upplysningar hur du säkerställer att överfyllnad inte sker 

☐ WC och bad-, disk- och tvättvatten till ☐ Markbädd ☐ Infiltration ☐ Reningsverk

Extra reningssteg ☐ Fosforfälla ☐ Kemfällning ☐ UV-ljus

  Om reningsverk, finns serviceavtal    ☐ Ja ☐ Nej

Antal byggnader som är kopplade till avloppsanläggningen: ____________st 

Om fler än en byggnad, bifoga en situationsplan eller beskriv nedan vilka byggnader som är kopplade. Rita ut eller 

beskriv gärna var din dricksvattenbrunn är placerad: 

ANSÖKAN OM FÖRNYELSE AV 
TILLSTÅND SMÅ AVLOPP 
Gäller förnyelse av tillstånd med 

tidsbegränsning på 10 år 
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Om det har gjorts någon förändring eller åtgärd på avloppsanläggningen sedan installation vänligen beskriv vad: 

Övriga upplysningar (eller bifoga ett separat dokument) 

Observera att ett platsbesök kan bli aktuellt om det inte är möjligt att göra bedömningen att 

anläggningen uppfyller de krav och villkor som anges i beslutet enbart på den fotodokumentation som 

inkommer. Om platsbesök blir aktuellt kommer du att kontaktas i förväg. 

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. Vid undertecknande av blanketten 

är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.  

Sökandens underskrift - för företag sänd med bevis om firmatecknare. 

Ort och datum: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande: 

Personnummer/Organisationsnummer 

För handläggning och prövning kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns tillgänglig 

på kommunens webbplats, varmdo.se. 

Skicka din ansökan till:  

Värmdö kommun  
Bygg- och miljöavdelningen 

134 81 Gustavsberg 

Eller ansök via vår e-tjänst: service.varmdo.se/FEA 

Behandling av personuppgifter  

De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i 

dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna 

behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR). 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. Du har också rätt att få felaktiga 

uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Har du frågor eller synpunkter på hur 

personuppgifter hanteras kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@varmdo.se. Vid klagomål kan du 

även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se. 
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Värmdö kommun - Internt 

Bifoga detta till din ansökan: 
1. Fotografier över avloppsanläggningen

Vid infiltration ska följande bilder bifogas:  

Slamavskiljare (insidan) 

Fördelningsbrunn (insidan)  

Luftningsrör (insidan så att botten syns, ta gärna hjälp av en ficklampa) 

Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset 

Vid sluten tank ska följande bilder bifogas:  

Sluten tank 

Inspektionsrör  

Nivålarm 

Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset 

Vid öppen/tät markbädd ska följande bilder bifogas:  

Slamavskiljare (insidan) 

Fördelningsbrunn (insidan) 

Luftningsrör (insidan så att botten syns, ta gärna hjälp av en ficklampa) 

Fosforfälla (insidan), kemfällningsenhet eller UV-brunn (insida) 

Provtagningsbrunn (insidan) 

Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset 

Vid minireningsverk ska följande bilder bifogas:  

Slamavskiljare (insidan, om det finns en separat slamavskiljare) 

Minireningsverk (insidan) 

Fosforfälla (insidan), kemfällningsenhet eller UV-brunn (insida) 

Provtagningsbrunn (insidan) 

Singelbäddens placering 

Översiktsbild på anläggningen i förhållande till huset 

Slamtömningsinstruktioner intill reningsverket 

2. Uppgifter om skötsel och provtagning (vid reningsverk eller markbädd med WC)

Analysresultat på renat avloppsvatten

Journal över skötsel och byte av fosforfälla, kemfällning eller UV-brunn

Servicerapport
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