Skicka blanketten till:
ANMÄLAN GÄLLANDE ÄNDRING AV
ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Sunne kommun
12. Miljö- och byggenheten
686 80 Sunne

enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd SFS 1998:899 14§

eller mbn@sunne.se

OBS! Vänligen läs på sista sidan vad som räknas som en ändring av en avloppsanläggning
innan du fyller i blanketten.
Uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i/bifoga för att anmälan ska anses vara komplett.
För enklare hantering av din anmälan uppge gärna e-postadress.

*Sökande
Namn

Postnummer

Adress

Postadress

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon mobil

E-post

*Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare (om annan än sökande)

*Ansvarig för avloppsanläggningens utförande till exempel entreprenör/kvalitetsansvarig
Firma eller namn

Kontaktperson

*Dimensionering
Högst 5 personer

Adress

Postadress

Telefon

Telefon mobil

Fler än 5 personer, antal:___________

Permanentbostad
Fritidsbostad
Annan (kontor, verkstad, skola, med mera) ange vilken: __________________________________

*Anmälan avser
Ändring av befintlig avloppsanläggning (t.ex. gräva om en markbädd, lägga nya infiltrationsrör)
Anslutning av fler hus eller vattentoaletter till befintlig avloppsanläggning
Annan ändring
Är befintlig anläggning tillståndsprovad?
Befintlig slamavskiljare består av:

Ja

Nej

Trekammarbrunn

Finns efterföljande rening t.ex. infiltration eller markbädd?

Vet ej
Annan typ av slambrunn
Ja

Nej

*Avstånd
Ange avstånd i meter från avloppsanläggningen till:
*Egen dricksvattenbrunn _______m

grävd

borrad

*Fastighetsgräns ____m

*Annans dricksvattenbrunn _____m

grävd

borrad

*Dike, sjö, annat ytvatten _____m

*Eventuell energibrunn eller ytjordvärme _____m

* Beskrivning av planerade ändringar i avloppsanläggning

Bifoga följande uppgifter:

*Karta i skala 1:800 – 1:1000 som innehåller följande:






avloppsanläggningens läge och utformning
befintliga och planerade dricksvattenbrunnar inom 100 meter från avloppsanläggningen
diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen
byggnader, fastighetsgränser, vägar
energibrunn/ ytjordvärme inom 30 meter från avloppsanläggningen

Om anmälan inte är komplett

Om anmälan inte är komplett och saknar nödvändiga bilagor innebär det att handläggningstiden
blir förlängd eller att anmälan inte kan behandlas. Vid frågor kontakta miljö- och byggenheten
på telefon 0565-160 00 eller mail mbn@sunne.se
Avgift

För prövningen av en anmälan om ändring av enskild avloppsanläggning debiteras en avgift
enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Vad räknas som en ändring

Om du har en befintlig markbädd eller infiltration som du har tillstånd för men behöver byta ut
spridningsrören i eller gräva om den på samma plats som den befintliga är räknas det som en
ändring. Det räknas också som en ändring om du ska koppla på fler hus eller toaletter på en
befintlig avloppsanläggning eller om du på annat sätt ändrar avloppsvattnets sammansättning,
till exempel om du ska koppla på avloppsvatten från någon slags verksamhet. Har du inget
tillstånd för det befintliga avloppet räknas det inte som en ändring utan du ska istället ansöka
om tillstånd för att inrätta en ny avloppsanläggning. Att anlägga en markbädd eller infiltration
efter en befintlig slamavskiljare där det tidigare inte funnits någon markbädd eller infiltration
räknas som att du inrättar en ny avloppsanläggning, vilket du behöver ansöka om tillstånd för.
För en bad-, disk- och tvättanläggning utan vattentoalett påkopplad gäller samma som ovan
förutom att den befintliga anläggningen inte behöver ett tillstånd utan ska ha varit anmäld till
oss vid inrättandet för att du ska kunna anmäla en ny ändring.
Du behöver inte anmäla en ändring när du byter en befintlig trasig slamavskiljare eller befintlig
trasig sluten tank till en ny sådan på samma plats som den befintliga är, under förutsättning att
du har tillstånd för eller har anmält inrättandet av den befintliga slamavskiljaren eller slutna
tanken. Tänk också på att den nya slamavskiljaren ska vara CE-märkt och att den slutna tanken
ska ha ett nivålarm.

*Sökandens underskrift
Datum

Underskrift

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd
av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.
Det är miljö- och bygglovsnämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr

