Ankomststämpel

Ansökan/anmälan av enskilt avlopp i enlighet
med 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

1. Sökande
Namn

Utdelningsadress

Postadress

Mobiltelefon

Telefon - bostad

Organisations-/personnummer

Telefon - arbete

E-postadress

2. Fastighet
Fastighetsbeteckning

Kommun

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Telefon bostad

Utdelningsadress

Postadress

Telefon arbete

Fastighetens användning

Permanentboende

Fritidsboende

Annan verksamhet………………………………………

3. Bilagor
Bilaga A (OBLIGATORISK) Skalenlig situationsplan med måttangivelser som ska redovisa följande (se
sida 6 för hur en situationsplan bör utformas. Kontakta gärna miljöförbundet om ni vill ha ut en grundkarta för er fastighet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Avloppsanläggningens placering på fastigheten (samtliga delar ska ritas in)
Egen och närmsta grannars vattentäkter inom 100 meter (även vattentäkter ur bruk)
Grundvattnets strömningsriktning
Avstånd (meter) från reningssteget till samtliga närliggande vattentäkter
Avstånd (meter) från reningssteget till ytvatten eller dike
Avstånd (meter) från slamavskiljare till vattentäkt
Utsläppspunkt av renat avloppsvatten i dike, åkerdränering, vattendrag, sjö eller liknande
Eventuell värmepumpanläggning

Bilaga B (OBLIGATORISK vid infiltration) Jordsiktsanalys/perkolationstest
Bilaga C: (OBLIGATORISK vid prefabricerade anläggningar) Prestandadeklaration specifikt för vald
anläggningens reningskapacitet avseende Fosfor (P-tot), Kväve (N-tot), Biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD7 eller
BOD5).
(Tillhandahålls av fabrikör eller företaget du köper produkten av)

Bilaga D: (OBLIGATORISK vid prefabricerade anläggningar) Produktblad/typritning för anläggningen
(Tillhandahålls av fabrikör eller företaget du köper produkten av)

Bilaga E: (OBLIGATORISK vid prefabricerade anläggningar) Produktbeskrivning för hur anläggningen
fungerar (Tillhandahålls av fabrikör eller företaget du köper produkten av)

1

Bilaga E: Grannhöran, inom ett avstånd på cirka 100 meter, och eventuellt andra som kan vara berörda.

4. Ansökan avser (tillståndsplikt 13 § punkt 1)
Ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett (WC) inklusive bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

5. Anmälan avser (anmälningsplikt 13 § punkt 3 eller 14 §)
Ny avloppsanläggning utan ansluten WC (endast BDT)
Ändring av avloppsanläggning – väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning – oavsett med eller utan ansluten WC
6. Entreprenör*
Namn

Företag

E-postadress

Mobiltelefon

*inrättandet av avloppsanläggningen ska utföras av dokumenterat sakkunnig person. Personen ska kunna visa upp
utbildningsintyg eller referensarbeten.

7. Skyddsavstånd och förutsättningar
Uppgifter om
grundvatten

Provgrop har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för
infiltration, datum för uppmätning …………...…...
Grundvattnets nivå på infiltrationsplatsen har uppmätts att ligga
……… meter under befintlig marknivå.
Provgropen har grävts till ett djup av mer än 2 meter under planerat
läggningsdjup men grundvattnet har inte påträffats.
Grundvatten har redovisats på annat sätt. Redovisning om när och på vilket
sätt uppmätningen skett samt resultatet redovisas på särskild bilaga till
ansökan.
Borrad
Borrad

Grävt djup …………..meter
Grävt djup …………..meter

Uppgifter om
vattenförsörjning

Egen brunn
Gemensam brunn
Kommunalt

Jordprovstagning

Jordprovtagning med siktanalys på infiltrationsplatsen har utförts, se bifogad
bilaga B

Avstånd från
reningsanläggning
till:

Egen vattentäkt …………………………….. meter
Närmaste vattentäkt (grannes) …………… meter (om avstånd mindre än 100 m)
Närmaste sjö, vattendrag …………………. meter (om avstånd mindre än 100 m)
Närmaste dräneringsledning ……………… meter (om avstånd mindre än 100 m)
Närmsta väg ………………………………... meter
Tomtgränsen ……………………………….. meter

Avstånd från
slamavskiljare:

Till för slamtömningsfordon farbar väg ………... meter
Till bostadshus …………………………………… meter
Till tomtgräns …………………………………….. meter
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8. Avloppsanläggning
Antalet personer
anläggningen ska
betjäna

5 personer eller färre (ett hushåll)

Fastigheter som
anläggningen ska
betjäna

Anläggningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet

fler än 5 personer, antal ………..

Annat: ………………………

Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:

Del av anläggningen är gemensam, nämligen
Slamavskiljare
Reningsanläggning med följande fastighet/er:

Toalett/WC

Utan urinsortering

Med urinsortering

Ingen WC anslutning

Annat ………………………………………………………………………………………..
Fabrikat

Modell

Våtvolym:

Godkännandebevis

Steg 1
Slamavskiljning
Förbehandling
(slamavskiljning)

Ja

Nej

Typ

Fosforfällning
Steg 2

Infiltration

Behandling

Normal

Förstärkt ………. Centimeter
(markbäddssand)

Upphöjd

Spridningsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta:

……. meter under mark

eller

Total spridningsyta, m2

…..… meter ovan mark
Antal spridningsledningar

Spridningsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta:

Markbädd

……. meter under mark

eller

…..… meter ovan mark

Total spridningsyta, m2

Antal spridningsledningar

Avledning till

Serviceavtal kommer att
upprättas:

Minireningsverk

Ja
Fabrikat och modeller
Ingående komponenter;

Kretslopp
(Reducerar 90 %
fosfor och
syreförbrukande
ämnen samt 50 %
kväve)

Urinhantering;

Hantering av BDT (bad-,disk- och tvättvatten):
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Nej

Fekaliehantering,

Annan

Avledning till;

Fosforfälla

Beskriv:

Efterbehandling
Steg 3

Efterpolering t.ex. damm
Annat ………………………………………………………………………………….

Övriga uppgifter

För handläggning av anmälan/ansökan tar Ystad-Österlenregionens miljöförbund ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift på f.n. länk kr per timme nedlagd handläggningstid. Avgift för prövning skall
enligt taxan erläggas av sökanden. Avgift för prövning skall erläggas även om ansökan avslås, alternativt om
beslut om förbud fattas.
När du skickar in denna blankett till Ystad-Österlenregionens miljöförbund kommer vissa personuppgifter om dig
behandlas. Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats
www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/behandling-av-personuppgifter/
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Anmälan/ansökan med bilagor insändes till:
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Tel: 0417-57 35 00
E-post: exp@ystadosterlenmiljo.se

4

5

Fastighetsägare (namn och adress)

*Eventuella synpunkter bör inlämnas skriftligt. Dessa kan bifogas denna sammanställning.

Fastighet

INTYG FRÅN GRANNAR

sign.

Har inga synpunkter
sign.

Har synpunkter*–
se bilaga

Har tagit del av ansökan inkl. situationsplan
(ritning)

Hjälpreda för hur man fyller i ansökan/anmälan samt ett
exempel på hur en situationsplan bör utföras/ritas
Innan du fyller i och lämnar in ansökan/anmälan kan vara bra att redan i ett tidigt skede ta
kontakt med en entreprenör som kan vara behjälplig med förslag till placering av
anläggningen, jordprovtagning, undersökning av grundvattenförhållanden mm. samt med
ifyllande av ansökan/anmälan.
Gäller ansökan/anmälan en fastighet som ligger inom strandskyddat område är det viktigt att
du undersöker om det du planerar att genomföra är samrådspliktigt eller kräver dispens enligt
strandskyddsbestämmelserna. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret i din kommun.
Under avsnitt 1-2 ifylls sökandens och fastighetens uppgifter.
Under avsnitt 3 markeras de bilagor som sänds med ansökan/anmälan, se nedan.
Under avsnitt 4 ifylls om ansökan avser inrättande av en ny avloppsanläggning.
Under avsnitt 5 ifylls endast om ändringar utförs i den befintliga avloppsanläggningen.
Detta gäller väsentliga ändringar som inte avviker från det tidigare tillståndet. Normalt
underhåll över de tekniska delarna i avloppsanläggningen kräver ingen anmälan.
Under avsnitt 6 ifylls uppgifter om entreprenör.
Under avsnitt 7 ifylls uppgifter om skyddsavstånd och andra förutsättningar.
Under avsnitt 8 ifylls uppgifter om avloppsanläggningen
Fosforfällor är ett komplement till exempelvis en markbädd för att klara av reningskraven på
utgående avloppsvatten. Fosforfilter kan också användas som efterbehandling efter ett
minireningsverk.
På sista sidan bifogas grannintyg som med fördel används för att underlätta
handläggningen av avloppsärendet.
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