Enkät om enskilt vatten och
avlopp

Skriv ut tom blankett

1. Fastighetsbeteckning ________________________________________________________
Fastighetsadress _____________________________________________________________
Postnummer och ort __________________________________________________________
Fastighetsägare _____________________________________ Personnr ________________
Bostadsadress _______________________________________________________________
Telefon (dagtid) __________________________ Mobiltelefon _______________________
E-post _____________________________________________________________________
Arrendator _________________________________________ Personnr ________________
2. Hur används huset?
☐ Permanentboende

☐ Fritidshus

Antal boende _________________ Bostadsyta_________________________________ m2
3. Vattenförsörjning
Är vatten indraget i bostaden?
☐ Ja
☐ Ja, sommarvatten
☐ Nej
☐ Egen vattenbrunn
☐ Gemensam vattenbrunn med annan fastighet
Antal anslutna hushåll ________________________________________________________
Ange vilken/vilka fastigheter eller ange namn på vattenförening
__________________________________________________________________________
Vattenbrunn belägen:
☐ Inom den egna fastigheten
☐ Inom annan fastighet, vilken ________________________________________________
Typ av vattenbrunn:
☐ Grävd
☐ Bergborrad

☐ Annan _________________________

4. Installationer i bostadshuset
☐ Diskbänk

☐ Tvättställ

☐ Dusch

☐ Badkar

☐ Tvättmaskin

☐ Diskmaskin

☐ Förmultnings-/torrtoalett

☐ Vattentoalett (WC) ☐ Utedass/förmultnings-/torrtoalett i annan byggnad

Blanketten fortsätter på nästa sida
Östra Göinge Kommun Storgatan 4, 289 41 Broby Växel: 044 – 775 60 00
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5. Avloppsanordning, allmänt
☐ Avlopp saknas
☐ Avlopp finns. Anläggningen utförd år ________________________________________
☐ Tillstånd finns och är utfärdat år _____________________________________________
☐ Avloppsanläggningen är gemensam med annan fastighet
Antal anslutna hushåll ____________________________________________________
Ange vilken/vilka fastigheter eller ange namn på förening
_______________________________________________________________________
WC
☐ WC-avlopp leds till sluten tank
☐ WC-avlopp leds till avloppsanläggning
BDT (=Bad-, disk- och tvättvatten)
☐ BDT leds till sluten tank
☐ BDT leds till avloppsanläggning
6. Avloppsanordning, detaljerat
Slamavskiljare (avloppsbrunn)
☐ Trekammarbrunn
☐ Tvåkammarbrunn
☐ Annan typ av brunn
☐ Slamavskiljare saknas

Total volym __________ m3
Total volym __________ m3
Total volym __________ m3

Ytterligare rening finns och består av
☐ Markbädd
Längd _____ m
Bredd _____ m
Luftningsrör? ☐ Ja ☐ Nej
☐ Infiltration
Längd _____ m
Bredd _____ m
Luftningsrör? ☐Ja ☐ Nej
☐ Stenkista
Längd _____ m
Bredd _____ m
Luftningsrör? ☐ Ja ☐ Nej
☐ Annan typ av rening ____________________________________________________
7. Övrigt om avloppet

☐Jag avsäger mig besök (slipper därigenom avgift på 3 000 kr) eftersom jag redan
nu är medveten om att min avloppsanordning inte uppfyller dagens krav, och
kommer därför att skicka in en ansökan inom två månader.
☐Jag vill vara med vid eventuellt besök och kommer att kontakta er för att boka tid. (Tid
bör bokas snarast efter att enkäten skickats in. Om ni inte hör av er kommer besöket att
ske utan er medverkan.)
☐Jag behöver inte närvara under besöket.
Blanketten fortsätter på nästa sida

8. Rita skiss
Rita en skiss över tomten med byggnader och avloppsanläggningens utformning och läge
samt var utsläppet sker (t.ex. dike, bäck o dyl). Rita även in er egen och era grannars
vattenbrunnar. Skissen kan t.ex. se ut enligt följande och glöm inte att markera luftningsrör,
fördelningsbrunn, markbädd/infiltration, utsläppspunkt.

Plats för skiss över den egna fastigheten

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift
Namnförtydligande

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se kommunens hemsida.

Skriv ut

Rensa formulär

Blanketten fortsätter på nästa sida

Enkät om enskilt vatten och avlopp
Information

Hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att
handlägga din ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en
bedömning i ditt ärende.
Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. Under hela den tid vi behandlar
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter
samt allmänna handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det
här fallet myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt kommunens
informations-/dokumenthanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att vi
ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför 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, om inte undantag anges i dataskyddsförordningen.
Personuppgiftsansvarig är Tillsyns- och tillståndsnämnden. 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
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett (finns på kommunens hemsida
och i kundtjänst på kommunhuset i Broby). Begäran lämnas in personligen på kommunhuset,
medtag giltig legitimation.
Om du har frågor kan du kontakta oss: gdpr@ostragoinge.se eller Östra Göinge kommun,
Storgatan 4, 289 41 Broby.
Har du synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter når du vårt dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta.
Mer information om hur Östra Göinge kommun behandlar dina personuppgifter finns på
www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/ .

