Miljö och byggförvaltningen
ANSÖKAN/ANMÄLAN
Om inrättande av enskild avloppsanläggning
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

Sökande
Namn

Telefon/mobil

Personnummer/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Epost

Fastighetsägare

(om annan än sökanden)

Namn

Telefon/mobil

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Entreprenör
Firmanamn

Ansvarig utförare

Adress

Telefon/mobil

Ansökan/Anmälan avser
Ny avloppsanordning med ansluten WC och BDTvatten
Ny avloppsanordning med ansluten WC
Ny avloppsanordning utan ansluten WC (endast BDTvatten)
Ändring av avloppsanläggning enligt följande...
Beskriv

Vid inrättande av annan toalett än vattentoalett (exempelvis mulltoa eller eltoalett) krävs tillstånd från miljö och Byggnämnden. Ansökan görs på separat blankett.

Skyddsavstånd och förutsättningar
När avloppsvatten ska behandlas i infiltration/markbädd/kompaktfilter e.d. ska miljö och byggförvaltningen ges möjlighet att besiktiga en provgrop som i normal fall är 2 meter djup. Hör
med miljö och byggförvaltningen innan provgropen tas upp. Efter besiktning kan ytterligare undersökningar krävas om det bedöms nödvändigt.
Provgrop har grävts till ett djup av

meter

Uppgifter om

Grundvattnets har påträffats på

meter under markytan

grundvattennivå

Grundvatten har inte påträffats

och avstånd till berg

Avstånd till berg från markytan

meter

Berg har inte påträffats
Uppgifter om

Egen vattentäkt

meter

skyddsavstånd

Närmaste grannes vattentäkt

meter (om avstånd mindre än 100 m)

från infiltration till

Sjö, vattendrag

meter (om avstånd mindre än 100 m)

Tillgänglighet för

Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 5 meter i förhållande till slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt

slamtömning

ansluten till kommunalt vatten

Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är

meter

(Avståndet bör understiga 10m. Vid lång slangdragning tas extra tömningsavgift ut.)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43
568 21 Skillingaryd

Bangårdsgatan 2
Skillingaryd

0370-67 80 00

0370-67 81 05

5950-7434

212000-0522

E-post

Internetadress

miljobygg@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

Miljö och byggförvaltningen
Beskrivning av anläggningen
Permanentbostad

Fritidsbostad

Anläggningen ska

Annat:

betjäna

Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:

Antal hushåll:
Bifoga beräkning av maxflöde

Förbehandling

Våtvolym, m³

Fabrikat/Typ

Slamavskiljare

Normal

Upphöjd

m

Förstärkt

Nivån på spridningslagrets botten i förhållande till befintlig markyta:
Infiltration

m under mark, eller

Behandling

m ovan mark

Total spridningsyta, m²

Antal spridningsledningar

Total spridningsyta, m²

Fabrikat/Modell

Total spridningsyta, m²

Utsläpp till

Fabrikat/Modell

Utsläpp till

Kompaktfilter/biomodul

Markbädd

Minireningsverk

Annan, beskriv:
Beskriv

Efterbehandling
Nej

Ja:

Nej

Ja

Pumpbrun
Följande avleds till den slutna tanken:
liter vatten per spolning

WC,
Sluten tank

Urin

Annat:
Volym, m³

Fabrikat/typ

Typ av larm

Bilagor (förkryssade bilagor är obligatoriska)

✔ Situationsplan med måttangivelser (avloppsanordningens tänkta placering med avstånd till vattentäkter, jord/bergvärmeanläggning och ytvatten inom 100 m samt fastighetsgränser,
byggnader och provgropar)
Grannintyg (skriftligt yttrande från grannar inom 100 meter om att de informerats om din ansökan)
Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren eller hänvisning till hemsida på internet)
Intyg om kontroll av befintlig slamavskiljare (kontroll av sakkunnig när slamavskiljare ej byts ut)
Annat:
Anmälan/ansökan om tillstånd ska lämnas in i god tid före beräknad arbetsstart.
Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige
Informationen du lämnar i denna ansökan kommer att lagras och bearbetas i dataregister av Vaggeryds kommun i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För frågor
eller information om databehandlingen, kontakta Vaggeryds kommun, miljö och byggförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd, tel 0370 67 80 00.
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