ANSÖKAN OM ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING
Sökande
Namn

Personnummer

Adress

Telefon/mobil

Postnummer och ort

E-post

Anläggning
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Typ av anläggning (ange typ, fabrikat och modell)
Slamtömningsvolym
Recipient (vattendrag, dike, sjö etc) till vilken avloppsvattnet släpps ut efter rening
Entreprenör som ska utföra arbetet

Telefonnummer till entreprenör

Verksamhet miljö tillåts tillträde till fastigheten (även om undertecknad inte är hemma)

Ja

Nej

För att ansökan ska kunna behandlas krävs att beskrivningar av anläggningen bifogas enligt
listan på baksidan av blanketten.
OBS! En avgift tas ut för prövning av avloppsanordningen enligt taxan som kommunfullmäktige
fastställt.

Underskrift
Datum

Sökandes underskrift

Blanketten med bilagor skickas till Ale kommun, Verksamhet miljö, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors
____________________________________________________________________________________________________________________
POST: • 449 80 ALAFORS • BESÖK: LEDETVÄGEN 6 • ALAFORS • TFN: 0303-33 00 00 • FAX: 0303-33 07 38

Följande uppgifter ska skickas med avloppsansökan
En teknisk beskrivning
Avloppsanläggningens dimensionering, uppbyggnad och funktion samt vilken reningseffekt som
uppnås. Exempel på detta är; broschyr för minireningsverket eller kompaktfiltret, ritning med mått
och höjder för infiltrationsbädd, profilskiss vid upphöjd bädd.

En situationsplan i lämplig skala (t. ex. 1:500) som visar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Höjdkurvor
Anläggningens placering, ledningsdragningar, slamavskiljare, efterföljande
reningsanläggning mm.
Egen och grannars dricksvattentäkter inom 50 m uppströms och 200 m nedströms från
planerad avloppsanläggning (ange om brunnarna är borrade eller grävda, samt om
kommunalt VA finns i närheten)
Befintliga och/eller planerade bostäder på den egna fastigheten
Fastighetsgränser och tillfartsväg
Ytvatten i området d.v.s. sjö, bäck, å och diken
Eventuell utsläppspunkt, d.v.s. var renat avloppsvatten ska släppas ut, dike, bäck eller
annat
Uppställningsplats för slamtömningsbil

En beskrivning av mark- och grundvattenförhållanden som visar:
•
•
•

Avstånd till grundvattennivå under året
Avstånd till berggrund
Jordprov för att visa om marken är lämplig för infiltration, då det är aktuellt

Godkännande från fastighetsägare
Om någon del av avloppsanläggningen eller ledningar placeras utanför den egna fastigheten,
bifoga ett skriftligt intyg eller servitutshandlingar från berörd fastighetsägare.

En hydrogeologisk undersökning
Om infiltrationen eller utlopp placeras uppströms en dricksvattentäkt eller av annan orsak riskerar
att påverka en dricksvattentäkt.

