ANSÖKAN/ANMÄLAN AV ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING
För att ansökan/anmälan ska kunna behandlas är det viktigt att blanketten är fullständigt ifylld.
Ansökan/anmälan skickas till:

ALE KOMMUN,
SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD
VERKSAMHET MILJÖ
449 80 ALAFORS

Tillsammans med ansökan behövs också:
Situationsplan/avloppsritning skala 1:500 eller 1:1000
På situationsplanen markeras befintliga och planerade byggnader, var slamavskiljare, infiltrationsbädd, minireningsverk eller annan typ av avloppsanläggning ska placeras, läge för egen eventuell
dricksvattenbrunn och andra närliggande brunnar (inom 200 m) och ev. grävda provgropar.

Sökande:

Fastighetsägare (om annan än sökande):

Namn:........................................................

Namn:....................................................................

Adress:........................................................

Adress:...................................................................

Postadr:.......................................................

Postadr:..................................................................

Personnr:....................................................

Personnr:...............................................................

Tfn bost:.....................................................

Tfn bost:................................................................

Tfn arb:.......................................................

Tfn arb:..................................................................

Fastighetsbeteckning: .......................................................
Fastighetens adress: ..........................................................

Fastigheten skall användas som:

Permanenthus

Förhandsbesked/bygglov

Söks samtidigt
Söks ej

och avser

Nybyggnad

Ombyggnad

Fritidshus

Tillbyggnad

VÄND >>
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Ansökan/anmälan avser:
Anläggning av enskilt avlopp i samband med nybyggnation
Nyanläggning av avlopp för befintligt hus
Ändring/komplettering av befintlig avloppsanläggning

Fastigheten ansluts till:
Egen anläggning
Gemensam anläggning med fastigheten/erna:............................................................................

Ansökan avser följande typ av anläggning:
Slamavskiljare:
3-kammarbrunn

2-kammarbrunn

Storlek:................m3

Storlek:.................m3

Modell:................................

Modell:...............................

Biologiskt/(kemiskt) steg
1.

2.

Infiltration.........…...m2
med biomoduler ………………
förstärkt/upplyft
Markbädd.........…....m2
med biomoduler ………………
upplyft

3.

Minireningsverk
Fabrikat:................................…

4.

Övrigt: .....................................
.................................................

Recipient (vattendrag, dike, sjö etc) till vilken spillvattnet avleds efter rening i markbädd eller
minireningsverk.
…………………………………………………………………………………

Annat system för omhändertagande av toalettavfall
Installation av sluten tank för WC-vatten
Installation av annan toalett än WC (t.ex. mulltoa, eltoa)
Fabrikat och typ:.....................................................

Volym:..................m3

Markförutsättningar:
Där avloppsanläggningen planeras består marken av (sand, lera etc):.............................................
Siktanalys på jordprov medföljer(infiltrationsanläggning)

Ja

Nej

Skyddsavstånd:
Hur långt är avståndet från den planerade avloppsanläggningen till:
Egen dricksvattenbrunn:

Avstånd:..........m

Djup:.......... m

Grävd

Borrad

Andra brunnar (inom 100 m):

Avstånd:..........m
Avstånd:..........m

Djup:..........m
Djup:..........m

Grävd
Grävd

Borrad
Borrad

Avstånd till närmaste vattendrag (namnge sjö, å, bäck etc):...........................................................

För att följande uppgifter skall kunna besvaras måste en provgrop ha grävts eller sondering utförts.
Djup till grundvatten (vattennivå i provgrop):..........................m
Djup till berg:.....................m

Entreprenör (namn, adress, tel):.....................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Ev. ytterligare uppgifter:.................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

.......................................................…………
Ort och datum
.......................................................………….
Sökandens namnunderskrift

För tillstånd enligt Miljöbalken debiteras avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige..
För ytterligare information kontakta miljö- och byggförvaltningen.
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