
 

   

    

   

    

    

 

 

    

     

 

    

 
  

 

 

   

  

 

   

   

  

 

   

  

VERSIONSNR 2020-01-21 

SID 1/3

SKICKA TILL 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

MILJÖAVDELNINGEN

186 86 VALLENTUNA 

E-POST: MILJO@VALLENTUNA.SE 

Ansökan om  att ansluta  
WC till  befintlig 
avloppsanläggning  

För att behandla din ansökan om att ansluta vattentoalett till befintlig 

avloppsanläggning ska ett tillstånd för avloppsanläggning finnas för 

fastigheten. Glöm inte underskriften! 

Ansökan avser fastighet:...................................................................... 

med adress:   ......................................................................................   

Om anläggningen är planerad på 

annan fastighet än ovan, ange vilken: ................................................... 

Ansökan  om tillstånd för:  

 Ansluta Enligt 13 § Förordning (1998:899) om   
vattentoalett till miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
befintlig avlopps-

anläggning 

Sökande 

NAMN PERSON/ORG NR 

ADRESS POSTADRESS 

E-MAIL TELEFON 

Fastighetsägare(om annan än sökande) 

NAMN PERSON/ORG NR 

ADRESS POSTADRESS 

E-MAIL TELEFON 

Finns tillstånd för befintlig avloppsanläggning 

Anlagd år………... Diarienummer…………… 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 1 

186 86 VALLENTUNA 

ORG NR 212000-0027 

TELEFON 08-587 850 00 

FAX 08-587 851 00 

JA 

 NEJ 

mailto:MILJO@VALLENTUNA.SE


  

 

   

    

   

    

    

    

     

  

SID 2/3 

Huset  (sätt kryss för tilltänkta åtgärder/förhållanden):  

 Utbyggnad  Nybyggnad 

 Ombyggnad 

Antal boende:    ................................ personer 

Antal boende efter ändring:………………………………………..personer  

Toalettstol  

Spolvattenmängd……..liter Antal toaletter……… 

Till ansökan bifogas tekniskt underlag innehållande: 

 Tillstånd för befintligt enskilt avlopp 

Avgift 

För handläggning av ansökan kommer en avgift att tas ut enligt taxa 

fastställd av kommunfullmäktige 2017-12-11 KF § 180. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 1 

186 86 VALLENTUNA 

ORG NR 212000-0027 

TELEFON 08-587 850 00 

FAX 08-587 851 00 



  

 

   

    

   

    

    

 

 

  

 

   

 

SID 3/3 

Information om behandling av personuppgifter

Vallentuna kommun är en personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina 

personuppgifter. All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan 

komma att diarieföras, lämnas ut till andra och arkiveras. Vi behandlar dina 

personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. Läs gärna hela vår information om 

behandling av personuppgifter på vår webbplats: 

www.vallentuna.se/kommun-och-politik/arenden-och-handlingar/hantering-
av-personuppgifter. 

Där beskriver vi dina rättigheter och hur kommunen samlar in och behandlar dina 
personuppgifter. 

Underskrift (sökande) 

ORT, DATUM UNDERSKRIFT 

NAMNFÖRTYDLIGANDE 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

TUNA TORG 1 

186 86 VALLENTUNA 

ORG NR 212000-0027 

TELEFON 08-587 850 00 

FAX 08-587 851 00 

mailto:personuppgifter@vallentuna.se
www.vallentuna.se/kommun-och
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