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Fastighet som ansökan gäller

Välj din kommun

 

Fastighetsbeteckning

 
Fastighetsadress

 

Postnummer

 
Postort

 

Sökande

Jag ansöker som

Privatperson Företag

Förnamn

 
Efternamn

 

Personnummer

 
Utdelningsadress

 

Postnummer

 
Ort

 

Telefon

 
E-post

 

Företagsnamn

 
Företagets projektnummer

 

Organisationsnummer

 
Fakturareferens

 

Jag som fyller i denna e-tjänst är

Fastighetsägare

Entreprenör som skall utföra anläggningen

Annan roll

Ange vilken roll

 
E-post

 

Fastighetsägares uppgifter

Förnamn

 
Efternamn

 

Personnummer

 
Adress

 

Postnummer

 
Postort

 

Telefonnummer

 
E-post

 

  



Sid. 2 (7)

Entreprenör
Vem ska anlägga avloppsanläggningen

Jag själv

Entreprenör

Entreprenör inte bestämd än

Entreprenörens uppgifter

Företagsnamn

 
Ansvarig utförare

 

Person-/ organisationsnummer

 
Adress

 

Postnummer

 
Postort

 

Telefonnummer

 
E-post

 

Finns erforderlig erfarenhet av att anlägga avlopp?

J a

Nej

Kommer delar av din avloppsanläggning (även utsläppspunkt) anläggas på annan fastighet (utanför din fastighet)?

J a

Nej

Servitut finns (annans mark)

Ange fastighetsbeteckning

 

Planerad anläggning avser

Åretrunt

Fritidsbostad

Antal personer

 
Antal hushåll

 

Samlingslokal eller annan lokal

Beskriv verksamheten

 

Antal personer som mest

 

Finns det idag ett befintligt avlopp på fastigheten?

J a

Nej
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Om ja, vad är anslutet?

WC (vattentoalett)

Torr toalettlösning (ej vattentoalett)

BDT (bad, disk, tvätt)

Vad planerar du att göra

Anlägga ny avloppsanläggning

Ändra befintlig avloppsanläggning

Ansökan avser anläggning för

Enbart WC-avloppsvatten WC och bad-, disk-, tvättavloppsvatten

Enbart BDT-avloppsvatten (bad, disk, tvätt)

Urinsorterande torrtoalett Förmultningstoalett/mulltoa/multrum

Förbränningstoalett

Avloppsanläggning för

Ny bostad Befintlig bostad

Gemensamhetsanläggning

Beskriv vad ändringen avser

Gräva om och anlägga ny markbädd/infiltrationsbädd Ändrad placering och/eller storlek på sluten tank

Ansluta en toalett till befintlig avloppsanläggning Ändrad placering och/eller byte av storlek på slamavskiljare

Komplettera anläggningen med ett fosforreducerande steg Ansluta ett attefallshus/gäststuga till befintlig avloppsanläggning

Ansluta bubbelbad eller större badkar till befintlig avloppsanläggning Ansluta till en befintlig gemensamhetsanläggning

Annat

Om annat, var god ange

 

Övrig information

Ny ledning sätts mellan hus och slamavskiljare eller reningsverk

Behåller befintlig ledning mellan hus och slamavskiljare eller reningsverk

Badkar, jacuzzi eller liknande motsvarande mer än 300 liter finns eller planeras

Backspolningsfilter för dricksvatten finns eller planeras
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Slamavskiljare

Ny slamavskiljare

Volym

 
Fabrikat

 

Befintlig slamavskiljare

Volym

 
Fabrikat

 

Antal kamrar

 Täthetskontroll av befintlig slamavskiljare ska utföras.

Slamavskiljare behövs ej

Följande avloppsanläggning ska anläggas

Minireningsverk eller motsvarande prefabricerad anläggning Fabrikat/modell

 

Gråvattenfilteranläggning (BDT) Fabrikat/modell

 

Infiltration

Markbädd

Torr toalettlösning Fabrikat/modell

 

Sluten tank

Fabrikat/modell

 
Volym m³

 

Efterpolering planeras

J a

Nej

Efterpolering

Infiltration Ange area, m²

 

Markbädd Ange area, m²

 

Annat Ange vad

 

Utsläppspunkt

Öppet dike/bäck

Dolt utsläpp Beskriv vad
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Typ av behandling

Traditionell

Moduler/kassetter

Markbädd på burk

Fabrikat/modell

 
Antal

 

Ange area, m²

 

Pumpning ut i bädden

Infiltration/markbäddens placering

Upplyft

Nedgrävd

Ytlig

Fosforreducering

Kemisk fällning före slamavskiljare

Fosforfälla* efter markbädd

Fabrikat/modell

 

Sker i minireningsverk

Planeras inte

* CE-märkning av produkten krävs.

Vattentäkter och skyddsavstånd

Egen vattentäkt

Gemensam vattentäkt

Kommunalt vatten

Grävd

Borrad

Ytvatten

Fastighetsbeteckning (om gemensam vattentäkt)

 

Avstånd till vattentäkt (m)

 
Dricksvattentäktens djup (m)
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Avloppet ligger lägre än egen vattenbrunn

Ja

Nej

Lika

Bilagor som ska bifogas

Situationsplan, skala 1:500

Karta i skala 1:500 rita in: Avloppsanläggningens samtliga delar och dess placering dvs. slamavskiljaren, markbädd/infiltration/minireningsverk,
utsläppspunkt, vattenbrunn/ar och energibrunn på egen fastighet. Se exempelbild nedan.

Situationsplan, skala 1:2000

Karta i skala 1:2000 rita in: Grannarnas dricksvattenbrunnar inom 150 meter samt bergvärmeborrhål inom 30 meter samt placeringen av er
avloppsanläggning, se exempelbild.

Vid infiltration/markbädd: skiss i genomskärning samt uppifrån, typritning av anläggningar med moduler/kassetter

Produktblad för vald anläggning, dvs slamavskiljare, fosforreducerande enhet, minireningsverk, markbädd på burk

Prestandadeklaration för minireningsverk, markbädd på burk och fosforfälla

Servitut samt täthetskontroll (vid befintlig slamavskiljare samt anläggning på annans fastighet).

Exempelbild
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Övriga upplysningar
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