Sektorn för administrativt stöd
Miljö- och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN FÖR ENSKILD
AVLOPPSANLÄGGNING, 1-5 HUSHÅLL
Ansökan/anmälan ska skickas in i 2 exemplar till:
Härryda kommun, Miljö- och hälsoskydd, 435 80 Mölnlycke

Fastighet/er för anläggningen
Fastighetsbeteckning/ar

Fastighetsadress/er

Gemensam anläggning med följande fastigheter

Sökande
Namn

Telefon dagtid

Adress

Postnummer

E-post

Org/pers.nummer

Ortnamn

Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn

Telefon dagtid

Adress

Postnummer

E-post

Org./pers.nummer

Ortnamn

Finns någon typ av avloppsanläggning idag?
Ja
Nej

Om ja, specificera…………………………………………………………………………………….

Fastigheten utnyttjas/planeras att utnyttjas som
permanentbostad
fritidsbostad
avloppet ska betjäna……………..antal personer

Annat, ange vad:

Avloppsvattnet avses att renas/tas hand om på följande sätt
BDT = Bad-, Disk- och Tvättavloppsvatten
WC+BDT-avlopp till infiltration
WC+BDT-avlopp till markbädd och efterpolering
WC+BDT-avlopp till tät markbädd och efterpolering, tätskiktet består av.................................................
BDT till infiltration
BDT till markbädd och efterpolering
Reningsverk inkl. efterpolering. Kompletterande uppgifter ska anges i bilagan MINIRENINGSVERK.
WC till sluten tank
Annan avloppsanläggning (ev. inkl efterpolering)......................................................................................

Förutsättningar
 Jordlagrets djup till berg inom infiltration/markbäddsområdet…………………………....…….............m
 Djup till högsta grundvattennivå som förekommer under året (provgrop)……..... …………...………...m
 Avstånd från infiltration/markbädd till egen vattentäkt (ex. dricksvattenbrunn)…………………...........m
 Avstånd till andra/grannars vattentäkter………………………………………………...........…………..m
 Avstånd från reningssteget till ytvatten eller dike………………………………………..........…..……..m
 Avstånd till berg- eller jordvärme………………………………………………………..……………....m

 Avstånd från slamavskiljare till plats för slamsugningsfordon (Bör inte överstiga 20 längdmeter)……m
 Höjdskillnad mellan slamavskiljarens botten och plats för slamsugningsfordon (Bör inte överstiga 5
höjdmeter)........................................ m
 Dag- och dräneringsvatten avleds till………………………………………………………………..........

Slamavskiljning
Slamavskiljning, typ

Antal kamrar

Volym (m3)

Efterpolering/infiltrationsanläggning (krävs te.x. vid anläggande av reningsverk och markbädd)
Storlek (m2)

Utformning

Entreprenör
Företag/Namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Övriga upplysningar

Ortnamn

Bifoga följande bilagor till ansökan/anmälan
En situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som tydligt visar:
 Avloppsanläggningens placering och utförande.
 Dricksvattenbrunnar på egen fastighet och närliggande på grannfastigheter.
 Bergvärme eller jordvärme.
Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bistå med karta över fastigheten.
En ritning och profilskiss i större skala (t.ex. 1:50) som tydligt visar avloppsanläggningens:
 Konstruktion, utförande samt nivåskillnader.
 De olika lagrens tjocklek (i meter).
 Avståndet från infiltrationsrören till högsta grundvattenytan.
 Övriga uppgifter som behövs för att avgöra anläggningens lämplighet.
Serviceavtal (vid anläggandet av reningsverk eller annan fosforavskiljande anordning):
 Kopia på upprättat serviceavtal med tillverkare eller entreprenör
alt.
Beskrivning hur service ska genomföras av sakkunnig.
2 m djupa provgropar finns färdiga för besiktning.
Var noggrann när du fyller i blanketterna och bilagorna, alla uppgifter ska fyllas i. Då undviker ni
krav på kompletteringar som fördröjer ärendet!

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Tips!
Kontakta konsumentvägledaren i Härryda kommun eller gå in på omboende.se för att se hur du anlitar
hantverkare på säkert sätt.
Information - personuppgiftslagen (PuL)
Samtliga uppgifter i denna anmälan/ansökan kommer att registreras och behandlas hos miljö- och
bygglovsnämnden. Detta görs för att möjliggöra service och lagstadgad myndighetstillsyn som
tillståndsgivning, anmälningar, föreläggande, råd och anvisningar. Uppgifterna används också för
framställning av statistik, kartor, uppföljning, kvalitetssäkring, utvärdering, administration och för
uppgiftslämnande enligt lag och förordning.
Miljö- och bygglovsnämnden är personuppgiftsansvarig och skyldig att på begäran rätta, blockera eller
utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen (28 § PuL). Efter skriftlig
ansökan är miljö- och bygglovsnämnden skyldig att en gång per år lämna besked om personuppgifter som rör
den sökande behandlas eller ej (26 § PuL). Mer information kan lämnas av miljö- och bygglovsnämnden, 435
80 Mölnlycke, telefon 031-724 62 65.

