
Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning
Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Du som ska anlägga en enskild avloppsanläggning måste göra en anmälan. För vissa känsliga områden kan dessutom särskilda
skyddsåtgärder krävas.

Sökande

Förnamn

 
Efternamn

 
Personnummer

 
Adress

 
Telefon/mobil

 
Postnummer

 
Postort

 
Fastighetsbeteckning

 
Fastighetsadress

 
Postnummer

 
Postort

 
E-post

 

Fastighetsägare Fylls i om annan än sökande.

Förnamn

 
Efternamn

 
Personnummer

 
Adress

 
Telefon/mobil

 
Postnummer

 
Postort

 

Entreprenör

Entreprenör (firmanamn)

 
Ansvarig utförare

 
Adress

 
Telefon/mobil

 
Postnummer

 
Postort

 
E-post

 

Ansökan/anmälan avser

Ny avloppsanordning med ansluten WC inklusive BDT-vatten (Bad/Disk/Tvätt)

Ny avloppsanordning utan ansluten WC (endast BDT-vatten)

Inrättande av annan toalett än vattentoalett såsom förmultningstoalett, eltoalett eller därmed jämförbar toalett
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Skyddsavstånd och förutsättningar

Uppgifter om grundvattennivå och avstånd till berg

Provgrop 1 2

Provgropens djup i cm   

Datum då provgrop grävdes  

Grundvatten

Avstånd till grundvatten från markytan i cm   

Grundvatten har inte påträffats

Berg

Avstånd till berg från markytan i cm   

Berg har inte påträffats

Uppgifter om skyddsavstånd från infiltration till:

Egen vattentäkt (meter)  Ansluten till kommunalt vatten

Närmaste grannes vattentäkt (meter)  (om avstånd mindre än 100 m)

Sjö, vattendrag, vattenförande dike (meter)  (om avstånd mindre än 100 m)

Borrhål för bergvärme (meter)  (om avstånd mindre än 50 m)

Finns vattenfilter med backspoling Ja Nej

Om ja, vart leds vattnet till

Avloppsanordning Dag och dräneringsbrunn

Annan, beskriv vad  

Vart leds dag och dräneringsvattnet Avloppsanordning Egen brunn

Annat  
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Beskrivning av anläggningen

Anläggningen ska betjäna:

Permanentbostad Fritidsbostad Annat

Om annat ange vad

 
Antal hushåll

 
Antal personer

 

Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:

 

Typ av toalett

Vattentoalett

Förmultningstoalett med urinsortering Ange fabrikat:

 
Annat: Om annat, ange vad

 

Beskriv eventuellt omhändertagande av urin/latrin. (Till exempel storlek på uppsamlingsbehållare, kompostering, spridning.):

 

Förbehandling

Ny slamavskiljare Våtvolym, m3

 
Fabrikat/Typ

 

Befintlig slamavskiljare Våtvolym, m3

 
Fabrikat/Typ

 

Pump

Ja, pumpbrunn Ja, integrerad i slamavskiljare Nej

Behandling

Minireningsverk Infiltration Markbädd

Annan Om annan, beskriv
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Minireningsverk

Fabrikat/modell

 
Serviceavtal upprättas med:

 

Serviceavtal bifogas

Efterbehandling Ja Nej Om nej, utsläpp till:

 
Om Ja, fyll i uppgifterna under infiltration/markbädd

Infiltration

Traditionell Kompaktfilter Fabrikat/modell:

 
Total spridningsyta, m2

 
Antal spridningsledningar/kassetter/moduler

 
Makadam-/spridningslagrets underkant i förhållande till befintlig markyta:

Under mark

 
Ovan mark

 
Förstärkningslager, tjocklek: cm

 

Markbädd

Traditionell Kompaktfilter/Moduler Fabrikat/modell:

 
Total spridningsyta,m2

 
Antal spridningsledningar/kassetter/moduler

 
Efterbehandling Ja Nej Om nej, ange utsläpp till:

 

Efterbehandling

Fosforfälla

Annat Om annat, ange vad

 

Sluten tank

Volym, m3

 
Fabrikat/Typ

 
Typ av larm

 
Vilken typ av avloppsvatten ska släppas till tanken:
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Tillgänglighet för slamtömning

Slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt

Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank, ange i meter (Om avståndet är mer än 10 meter kan SÅM ta ut en extra avgift för
slangdragning)

 

Övriga upplysningar

 

Bilagor

Situationsplan med måttangivelser innehållande:

Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, pumpbrunn, fördelningsbrunn, ledningar, infiltration)
Placering av egen vattenbrunn
Andra vattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen
Diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen
Eventuella bergvärmehål och jordvärmeslingor
Eventuell avledning av dräneringsvatten från hus och tomt

Jordprovtagning från infiltrationsplatsen

Grundvattenrapport för området

Sektionsritning för den aktuella anläggningen

Observera att det är obligatoriskt att bifoga ovanstående bilagor.

Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren eller hänvisning till hemsida på internet)

Du som behöver posta papperskopior ska skicka in dem till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo Kommun
331 83 Värnamo
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Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige, se bilaga till denna blankett.

Underskrift
Datum Sökandes namnteckning Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för
att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag
eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning. Registren är tillgängliga för allmänheten.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan
också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar. 
Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.
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Bilaga till avloppsblankett

Information om anläggande av enskild avloppsanläggning

Fastighetsägaren måste ha ett eget exemplar av insänd ansökan (inkl. situationsplan) eftersom det är av ansökan som det framgår
hur avloppsanläggningen skall utformas, var den ska placeras etc.

Om entreprenör anlitas för anläggandet av avloppet skall entreprenören ha tagit del av ansökan och
samhällsbyggnadsförvaltningens beslut innan arbetet med anläggningen får påbörjas.

Utformning

För utformningen av avloppsanläggningar se broschyren ”Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Broschyren kan fås på
samhällsbyggnadsförvaltningen och den kan också laddas ned från kommunens hemsida under information om små avloppsanläggningar
under avdelningen Boende & Miljö/Bygga & Bo/Vatten & Avlopp/Enskilda avlopp, eller klicka på länken: "Broschyr" 

En nationell kunskapsbank om enskilda avlopp finns på hemsidan www.avloppsguiden.se 

Tillstånd - Anmälan

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill upplysa om att det enligt miljöbalken, § 13 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899) är förbjudet att göra avloppsanordning utan att man fått tillstånd eller utan att anmälan gjorts. Tillstånd krävs alltid för avlopp med WC.
Det krävs anmälan och inom en del områden tillstånd för att göra avlopps-anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten. För ändring/flyttning av
avloppsanläggning krävs i många fall tillstånd. 

Avgift
För samhällsbyggnadsförvaltningen handläggning av ansökan/anmälan om avlopp tas avgift ut enligt en taxa som fastställts i
kommunfullmäktige. Fakturan skickas ut efter insänd ansökan. 

5 000:- Anmälan/tillstånd avlopp 1 hushåll 
3 000:- Tillstånd sluten tank 
7 000:- Gemensamt avlopp för 2-5 hushåll 

Miljösanktionsavgift

I förordningen om miljösanktionsavgifter (1998:950) finns bestämmelser om miljösanktionsavgift vid överträdelser av § 13 i förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om att avlopp görs utan tillstånd är miljösanktionsavgiften 5000 kr. Avgiften är 3000 kr om man utan
tillstånd ansluter en vattentoalett till ett befintligt avlopp och 3000 kr om man gör en anmälningspliktig avloppsanordning utan att först ha gjort
anmälan.
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