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Fullmakt gällande ansökan om enskilt avlopp
Fullmakt krävs när det är en annan person än sökanden som avser driva ärendet. Fullmakten kan inkludera samtliga eller
vissa delar i ansökningsprocessen för enskilt avlopp. Ange nedan vad fullmakten avser. Det är viktigt att komma ihåg är
att en entreprenör eller annan fullmaktstagare endast agerar ombud och att tillståndet skrivs till fastighetsägaren.
Fullmakten är giltig till dess att ansökningsprocessen är avslutad eller till dess att fullmaktsgivaren meddelar
fullmaktstagaren att den inte längre gäller. Ansökningsprocessen avslutas med en bekräftelse på inskickat
utförandeintyg som skickas till både fastighetsägare och den som utfört anläggningsarbetet.
Underskriven fullmakt ska skickas till Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala.
E-postadress: miljoforvaltningen@uppsala.se.

Sökande/fullmaktsgivare
Namn (bolag eller person)

Person-/organisationsnummer

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson (om bolag)

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Entreprenör/fullmaktstagare
Namn (bolag eller person)

Person-/organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Den enskilda avloppsanläggningen belastar
Fastigheten

Adress

Fastigheten *

Adress *

Fastigheten *

Adress *

Fastigheten *

Adress *

* fylls i om avloppsanläggningen är för flera fastigheter

2021-02-09

Fullmakten avser

Ansökningsprocessens delar omfattar exempelvis kontakt med miljöförvaltningen, bokning och närvaro vid platsbesök, tillhandahållande
av nödvändig dokumentation för handläggning av ansökan, dokumentering av färdigställd anläggning och inskickande av utförandeintyg.
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Underskrift sökande/fullmaktsgivare
Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i
enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är handläggning av tillstånd för enskild avloppsanläggning. Vi samlar in uppgifter för att kunna
handlägga ditt ärende och rättslig grund för det är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Läs mer om Uppsala kommuns hantering av personuppgifter och
dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr.

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

* fylls i om det är mer än en fullmaktsgivare

Underskrift entreprenör/fullmaktstagare

2021-02-09

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

