ANSÖKAN /ANMÄLAN om
enskild avloppsanläggning

Ansökan för nytt avlopp, inklusive vattentoalett
Ansökan för anslutning av vattentoalett till befintligt avlopp
Anmälan om ändring eller förbättring av befintlig avloppsanläggning
Anmälan om inrättande av avloppsanläggning för bad, disk och tvättvatten
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Sökandens namn
Adress

Postnummer och postort

Telefon bostaden

Telefon arbete

Mobiltelefon

Permanentbostad

Nybyggnation av hus

Fritidsbostad

Annan, ange vad: __________________________

Antal personer som avloppsanläggningen ska betjäna: __________
Antal hushåll som avloppsanläggningen ska betjäna: ___________
Planerad avloppsanläggning
Anslutning av:

Vattentoalett

Bad, disk och tvättvatten

Slamavskiljare/
Sluten tank

Befintlig slamavskiljare
Trekammarbrunn

Ny slamavskiljare
Tvåkammarbrunn

Sluten tank

Annat:___________

Ange storlek ____________ m3 våtvolym
Typgodkänd:
Pumpbrunn

Infiltration/
Markbädd

Ja

Ja

Nej

Nej

Makadamlagrets tjocklek _______ cm och kornstorlek ________ mm
Antal spridningsledningar ________ st.
Infiltrationens längd _______m och bredd _______ m
Ev. förstärkningslagrets tjocklek _______ cm och kornstorlek _______ mm
Markbädd med utsläpp till: _____________________

Kompaktfilter

Fabrikat _____________________________ Antal moduler ________ st.
Makadamlagrets tjocklek _______ cm och kornstorlek ________ mm
Bäddens yta under filtermodulerna: längd _______ m och bredd _______ m
Ev. förstärkningslagrets tjocklek _______ cm och kornstorlek _______ mm

Minireningsverk

Fabrikat: ______________________ med utsläpp till: _________________________
Dokumentation av anläggningens reningskapacitet bifogas

Annan rening eller
övrig information

Skyddsavstånd från utsläppspunkt eller infiltration
Avstånd från utsläppspunkt till egen vattentäkt: __________meter
Avstånd till sjö: __________ m

Grävd

dike: __________ m

Borrad

Kommunalt

vattendrag: __________ m

Grävfirma eller den som utför markarbetet
Namn
Adress

Postnummer och postort

Telefon

Fax

Mobiltelefon

VVS-firma eller den som utför rördragning mm
Namn
Adress

Postnummer och postort

Telefon

Fax

Mobiltelefon

Situationsplan ska bifogas
Ritning i skala 1:1 000 eller 1:500
Ritningen ska innehålla följande:





Fastighetsgränser och byggnader
Placering av egen vattentäkt
Andra vattentäkter inom 100 meter
Avloppsanläggningens placering (slamavskiljare, fördelningsbrunn, ledningar, ex.
infiltration)

…………………………………………………………..
Ort och datum

……………………………………………………………………
Sökandens underskrift

För handläggning av ansökan/anmälan debiteras en fast avgift enligt taxa antagen av
kommunfullmäktige.

Ansökan/anmälan skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Box 59
364 21 ÅSEDA

Uppgifterna kommer att införas i Miljö- och byggnadsnämndens dataregister
Postadress: Miljö- och byggnadsnämnden, Box 59, 364 21 Åseda
Telefon: 0474-470 00, Fax: 0474-47001, e-post: mbn@uppvidinge.se

