Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp
*= Obligatoriska uppgifter

Sökande/personuppgifter*
Namn

Person-/organisationsnummer

Adress (dit fakturan skickas)

Telefon

Postnummer och ort (dit fakturan skickas)

E-post

Fastighetsbeteckning (där avloppet byggs/finns)

Fastighetsadress (där avloppet byggs/finns)

Boendeform*
Permanentbostad
Fritidsbostad
Annan typ av byggnad:

Antal hushåll som belastar avloppsanläggningen:
____________ (1 hushåll = 5 personer)

Entreprenör*
Namn
Telefon

E-post

Vad planerar du att göra
Anlägga ny avloppsanläggning
Ändra befintlig avloppsanläggning
Gemensamhetsanläggning (fyll även i enskild blankett om hushållen)

Installera torrtoalett

Vid ändring av befintlig avloppsanläggning, beskriv vad ändringen avser:
gräva om och anlägga ny markbädd/infiltrationsbädd
ansluta ett Attefallshus/gäststuga till befintlig avloppsanläggning
ändrad placering och/eller storlek på sluten tank
byte av slamavskiljare
komplettera anläggningen med fosforfällning
ansluta jacuzzi eller större badkar till avloppsanläggningen
annat:
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Anläggningen avser
WC och bad-, disk-, tvättvatten (BDT)

Urinsorterande torrtoalett

Endast BDT-vatten

Endast WC-vatten

Förmultningstoalett/mulltoa/multrum

Förbränningstoalett

Fabrikat & modell: _______________________________________________________

Avloppsanläggning för ny bostad

Finns pågående bygglovsansökan

Avloppsanläggning för befintlig bostad

Nej

Ja, ange diarienummer hos bygg:________________

Avloppsanläggningens placering
Egen mark

Annans mark, ange fastighetsbeteckning _______________________

Servitut finns (annans mark)

Förbehandling
Volym
Ny slamavskiljare

Befintlig slamavskiljare*, ange antal kamrar________

Fabrikat
m3

*täthetskontroll av befintlig slamavskiljare måste göras.

Minireningsverk *bifoga prestandadeklaration
Fabrikat & modell

Typ av behandling
Infiltration*:

Markbädd*:

traditionell
moduler/kassetter, antal_______
pumpning ut i bädden

Area

traditionell
moduler/kassetter, antal_______
pumpning ut i bädden

Area

Infiltration/markbäddens placering:

upplyft

nedgrävd

Fabrikat
m2
Fabrikat
m2

ytlig

Sluten tank för WC

Volym

Markbädd på burk

Fabrikat

Annan anläggning

Fabrikat

m3

Fabrikat

* för infiltration & otät markbädd krävs bland annat provgrop/markundersökning. Provgrop grävs i samråd med handläggare när ärendet
handläggs.
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Fosforreducering
Kemisk fällning före slamavskiljare

Fosforfälla* efter markbädd

Sker i minireningsverket

Fabrikat & modell: ________________________________________________
* CE-märkning av produkten krävs.

Efterpolering och utsläppspunkt, fyll i samtliga som stämmer
m 2 (bifoga skiss)

Liten infiltration area:

m2 (bifoga skiss):

Liten markbädd area:

Öppet dike/bäck
Dolt utsläpp, beskriv vad: ____________________________________________________
Annat: ___________________________________________________________________

Vattenförsörjning/skyddsavstånd*
Egen vattentäkt

Grävd

Borrad

Ytvatten

Gemensam vattentäkt: fastighetsbeteckning_______________

Grävd

Borrad

Ytvatten

Kommunalt vatten
Avstånd till egen vattentäkt: _________ m

Avloppet ligger lägre än egen vattenbrunn

Ja

Nej

Lika

Övriga upplysningar

Bilagor som ska bifogas*
Situationsplan
•
•

Skala 1:400

Skala 1:2000

Karta i skala 1:400 rita in: Avloppsanläggningens samtliga delar och dess placering dvs. slamavskiljaren,
markbädd/infiltration/minireningsverk, utsläppspunkt, vattenbrunn/ar och energibrunn på egen fastighet. Se exempelbild
nedan.
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.
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Exempelbild

Information
•

För handläggningen av detta ärende tas en avgift ut enligt fastslagen taxa för Miljönämndens
verksamhet. Läs mer på kommunens hemsida.

•

Behöver du situationsplaner, kontakta miljöenheten eller använd lantmäteriets karttjänst
https://minkarta.lantmateriet.se/.

•

Blanketten skickas till:
E-post: miljoenheten@sotenas.se
Post: Sotenäs kommun, Miljönämnden i mellersta Bohuslän, 456 80 Kungshamn

• Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi
behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet. Läs
gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

