Ansökan/anmälan om
inrättande av avloppsanordning

~ Vetlanda

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Om dina grannar anses berörda kan miljö- och byggförvaltningen komma att skicka delar av din ansökan/anmälan till dina grannar
för att de ska få möjlighet att yttra sig innan beslut fattas i ärendet. Grannarna får normalt två veckor för att lämna in synpunkter. Vi
rekommenderar att du själv informerar dina grannar om dina planer, det kan förenkla den kommande handläggningen.

Sökande
Namn

Personnummer/organisationsnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Telefon/mobil

Kommunicering via e-post?
□ Ja
□ Nej
Ansvarig utförare

Entreprenör

E-postadress, texta
Utförarens telefon/e-postadress

□ Entreprenören får företräda sökanden i ansökan och/eller anmälan om inrättande av avloppsanläggning på sökandes fastighet.
Ansökan/anmälan avser
avloppsanordning med ansluten WC inklusive BDT-vatten (även ändring av plats/tekniskt utförande)
□ Ny
Ny avloppsanordning utan ansluten WC (endast BDT-vatten)
□ Ändring av avloppsanordning (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning)
□

Skyddsavstånd och förutsättningar
Uppgifter om grundvattennivå och avstånd till berg
Provgrop har grävts till ett djup av:
meter, datum:
Grundvatten
ej påträffats
har påträffats:
meter under markytan
□ Har
□ Grundvatten
Berg
Har ej påträffats
Berg har påträffats:
meter under markytan
□
□
Resultat perkolationstest:
Uppgifter om skyddsavstånd från infiltration till
vattentäkt:
meter
□ Egen
□ Ansluten till kommunalt vatten
Närmaste grannars vattentäkt (om avstånd mindre än 100 m):
meter
□ Sjö, vattendrag:
meter (om avstånd mindre än 100 m)
□
Tillgänglighet för slamtömning
Slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till slamtömningsfordonets
□ slanganslutningspunkt
Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är
meter (max 20 m)
Anordningen ska betjäna
□ Permanentbostad
□ Fritidsbostad
□ Annat:
Antal hushåll:
Antal personer:

n

n

Anordningen är gemensam med följande fastigheter:

□ Badkar > 300 liter

□ Vattenfilter backspolas, avleds till:

Beskrivning av anordning
Toalett

Vattentoalett

□ Med urinsortering

□ Annat:

Slamavskiljare

Pumpbrunn

□ Ny slamavskiljare
□ Befintlig slamavskiljare
□ Nej

□ Ja

□ Kompaktfilter

Våtvolym:

m3

Fabrikat/typ:

Våtvolym:

m3

Fabrikat/typ:

Nivålarm

□ Nej

□ Ja

Fabrikat/modell

Antal moduler

Total spridningsyta, m²:

Antal spridningsledningar:
Längd:
(max 15 m)

□ Förstärkt

cm

Spridningslagrets (botten) läge i förhållande till ursprunglig markyta:
cm under mark eller
cm över mark

□ Förstärkt:

Behandling

cm

Spridningslagrets (botten) läge i förhållande till ursprunglig markyta:

□ Infiltration

cm under mark eller
Total spridningsyta, m²:

□ Öppen

□

Total spridningsyta, m²:

□

Markbädd
Typ av markbäddssand:

cm över mark

Antal spridningsledningar:
Längd:
(max 15 m)
Tät (gummiduk eller motsvarande)
Antal spridningsledningar:
Längd:
(max 15 m)
Lagrets tjocklek:

Antal uppsamlingsledningar:

Fosforfällning (fabrikat/modell)

Fällningskemikalie/filter
material:

Provtagningsmöjlighet
Ja
Nej

cm

□
□

□

Utloppsledning leds till (t.ex. infiltration,dike):
Minireningsverk

Provtagningsmöjlighet

□

Ja

Serviceavtal

Ja

Sluten tank

□

Nej
Nej

Fabrikat/modell:
Efterpolering utgörs av:
Om infiltration/markbädd-fyll i ovan

□
□
□ WC
□3 WC + BDT (bad, disk, tvätt)

Volym:

m

I Fabrikat/typ:

□ Annat:

I Typ av larm:

Bilagor (förkryssade bilagor är obligatoriska)
[8] Situationsplan med måttangivelser (avloppsanordningens tänkta placering med avstånd till vattentäkter
och ytvatten inom 100 m samt fastighetsgränser, byggnader och provgropar)
□ Siktanalys
och skötselinstruktion för minireningsverk
□ DriftBeräkning av vattenförbrukning (gäller vid ansökan om sluten tank)

□

För handläggning av detta ärende utgår avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
För effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och digital kommunikation.
Vetlanda kommun, miljö- och byggförvaltningen, 574 80 Vetlanda, telefon: 0383-971 80, miljo.bygg@vetlanda.se
Information om personuppgiftshantering
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registrering görs för att vi på ett säkert sätt ska kunna hantera ditt
ärende. Vi kommer att hantera dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur
fastighetsregistret. Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig, få uppgifter raderade samt få rättelse om något är
felaktigt. Läs mer https://kommun.vetlanda.se/gdpr

