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Fastighet 
Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Postnummer Ort 

Fastighetsägare 

Uppgifter om fastigheten och fosforfällan

 Namn  Personnummer/organisationsnummer 

 Utdelningsadress  Telefon dagtid 

 Postnummer  Ort E-postadress

Fastigheten används som 
       Permanent boende             Fritidshus 

Antal personer i hushållet Datum för fosforfällans installation 

Antal veckor per år som fastigheten nyttjas 
(om fritidshus) 

Fosforfällans torrvikt (kg) Datum för senaste byte av 
fosforfilter (avser anläggning i drift) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljöenheten 

731 85 Köping 

samhallsbyggnad@koping.se, 0221-250 00 

Ansökan om förlängt 
tömningsintervall av fosforfälla 
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Miljöenheten

Redovisning av provresultat från pH-mätning 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa 

Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Hantering av personuppgifter 
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot 
av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 

Övriga upplysningar 
Mera information om avgiften hittar du på Köpings kommuns sida om små avlopp, koping.se/avlopp i 
dokumentet Avgifter för ansökningar/anmälningar gällande enskilt avlopp.  

Tillstånd till förlängt tömningsintervall är en dispens från VafabMiljös renhållningsföreskrifter som gäller 
för Köpings kommun. Tillståndet är personligt och upphävs i samband med fastighetsförsäljning eller om 
nyttjandet av fastigheten förändras. 

pH-mätningar eller analys av fosforhalten på renat vatten ska utföras av entreprenör. En kopia på resultatet ska 
bifogas. Detta gäller anläggningar som redan är i drift. Övriga upplysningar kan lämnas nedan.

Viktigt
Kontrollera att alla uppgifter är ifyllda.
Underskriven blankett skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöenheten
731 85 Köping

https://koping.se/boende-trafik--miljo/vatten-och-avlopp/sma-avlopp.html
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