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Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till miljö- och byggnadsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 14 00 eller skicka e-post till miljo.bygg@hultsfred.se.  
Sökande 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon (hem) Telefon (dagtid eller mobil) 

Godkänner du kommunikation och beslut via e-post? 
 Ja  Nej 

Fakturamottagare (namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, referensnummer) 

Fastigheten där avloppsfraktionerna uppkommer 
Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress (om annan än ovan) 

Fastighetsägare (om annan än sökande) Telefon (dagtid eller mobil) 

Om ansökan gäller mindre kretsloppsanpassad avloppslösning (max ett hus) 

En permanentbostad 

En fritidsbostad 

Annan byggnad, ange vad: 
Antal personer Nyttjandegrad av fritidshus, cirka (ange antal dagar per år) 

För vilken period gäller ansökan? (tillstånd kan beviljas i maximalt fem år) 

Om ansökan gäller större kretsloppsanpassad avloppslösning (mer än ett hus) 

Permanentbostad, antal: 

Fritidsbostad, antal: 

Annan byggnad, ange vad: 
Antal personer som mest: Antal personer i snitt under året: 

För vilken period gäller ansökan? (tillstånd kan beviljas i maximalt fem år) 

Anläggningstyp 

Torrtoalett 
Fabrikat: 

 Förmultningstoalett 
Fabrikat: 

 Snålspolande toalett med sluten tank 
Storlek på tanken: 

 Annat, ange vad: 
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Hur omhändertas fekalier och latrin? 

Egen kompostering Latrin hämtas av kommunen 

Annat, ange vad: 

Spridning av latrin eller fekalier 

Spridning på egen fastighet 
Tillgänglig areal (anges i m2): 

Karta bifogas 

Annan fastighet 
Vilken fastighet? Fastighetsägare: 

Karta över annans fastighet bifogas (obligatoriskt) 
Tillgänglig areal på annans fastighet (anges i m2): 

Sker urinseparering? 

Ja Nej 
Urintankens storlek (anges i m3): 

Hur omhändertas urin? 

Urin samlas upp i tank och sprids på egen fastighet 

Urin samlas upp i tank och sprids på annan fastighet 
Vilken fastighet? 

Annat, ange vad: 

Att bifoga 

Växtodlingsplan (obligatoriskt för större anläggningar) 

Övriga uppgifter 

Underskrift
Datum Namnteckning Namnförtydligande 

Information 

Avgift 
Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om eget omhändertagande av produkter från krets-
loppsanpassade avloppsystem. Avgiften tas ut enligt taxan för prövning och tillsyn enligt mil-
jöbalken. Läs mer om våra avgifter på www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken eller 
www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken.  

http://www.hultsfred.se/avgiftermiljobalken
http://www.vimmerby.se/avgiftermiljobalken
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Information om behandling av personuppgifter 
 
Personuppgiftsansvarig: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Box 500 
577 26 Hultsfred 
miljo.bygg@hultsfred.se  
0495-24 14 00 
 
Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Ändamålet är att kunna handlägga din 
ansökan om eget omhändertagande av produkter från kretsloppsanpassade avloppssystem.  
 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra myn-
dighetsutövning.  
 
Uppgifterna är allmän handling och kan komma att lämnas utanför kommunens organisation. 
Uppgifterna kommer att gallras fem år efter att dispensen har upphört eller vid byte av fastig-
hetsägare.  
 
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med 
miljö- och byggnadsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventu-
ella felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 
 
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten. 
 

mailto:miljo.bygg@hultsfred.se

	Namn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 
	E-post: 
	Telefon hem: 
	Telefon dagtid eller mobil_1: 
	Ja_1: Off
	Nej_1: Off
	Fakturamottagare: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetens adress: 
	Telefon dagtid eller mobil_2: 
	För vilken period gäller ansökan_1: 
	För vilken period gäller ansökan_2: 
	En permanentbostad: Off
	En fritidsbostad: Off
	Ange vad_1: 
	Annan byggnad_2: Off
	Permanentbostad: Off
	Antal_1: 
	Antal_2: 
	Fritidsbostad: Off
	Antal personer: 
	Antal personer som mest: 
	Nyttjandegrad av fritidshus, cirka (ange antal dagar per år): 
	Antal personer i snitt under året:: 
	Ange vad_2: 
	Ange vad_3: 
	Snålspolande toalett med sluten tank: Off
	Storlek på tanken: 
	Fabrikat_2: 
	Fabrikat_1: 
	Förmultningstoalett: Off
	Torrtoalett: Off
	Egen kompostering: Off
	Latrin hämtas av kommunen: Off
	Annat_1: Off
	Annat_2: Off
	Ange vad_4: 
	Spridning på egen fastighet: Off
	Tillgänglig areal (anges i m2):: 
	Karta bifogas: Off
	Annan fastighet: Off
	Fastighetsägare: 
	Karta över annans fastighet bifogas (obligatoriskt): Off
	Tillgänglig areal på annans fastighet (anges i m2):: 
	Urintankens storlek (anges i m3):: 
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Urin samlas upp i tank och sprids på egen fastighet: Off
	Urin samlas upp i tank och sprids på annan fastighet: Off
	Vilken fastighet_1: 
	Vilken fastighet_2: 
	Annat_3: Off
	Ange vad_5: 
	Växtodlingsplan: Off
	Övriga uppgifter: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Annan byggnad_1: Off


