Skicka blanketten till:
ANSÖKAN/ANMÄLAN GÄLLANDE NY
ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Sunne kommun
12. Miljö- och byggenheten
686 80 Sunne

enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd SFS 1998:899 13§

eller mbn@sunne.se
Uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i/bifoga för att ansökan/anmälan ska anses vara komplett.
För enklare hantering av din ansökan/anmälan uppge gärna e-postadress.

*Sökande
Namn

Adress

Postnummer

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: ________________________________

*Ansökan/anmälan avser
Inrättande av ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett
Inrättande av ny avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
Gemensam anläggning för flera fastigheter, ange fastigheter nedan:
_____________________________________________________________________________

*Avloppsvattnet ska ledas till
Slamavskiljare

Minireningsverk

Sluten tank

Gråvattenfilter

*Fabrikat, modell och volym:_________________________________________________________
Om du ska ha både en slamavskiljare och ett efterföljande minireningsverk eller gråvattenfilter fyller du
i fabrikat, modell och volym för både slamavskiljaren och minireningsverket eller gråvattenfiltret.

*Efter slamavskiljning ska avloppsvattnet ledas till
Hoppa över denna om du har fyllt i minireningsverk, sluten tank eller gråvattenfilter ovan.
*Anläggning:

Infiltration

Markbädd

*Typ:

Traditionell

Kompakt (moduler)

*Fabrikat och modell:_____________________________________________________________
*Yta:_________________

Övrigt (tät, upphöjd, pump):_______________________________

*Om du ska anlägga en infiltration
Provgrop på 2-2,5 meters djup ska grävas och djupet där grundvattennivån och/eller berg påträffas
anges nedan. Resultat från perkolationstest (LTAR-värde) ska anges eller resultat från siktanalys
bifogas. Du kan komplettera med dessa uppgifter senare men ansökan räknas inte som komplett förrän
du har lämnat in de uppgifterna. Kontakta oss om du har frågor.
Grundvatten påträffat på djup: ______m

Berg på djup :______m

Bifogar resultat från en siktanalys

LTAR-värde:__________

Kompletterar med dessa uppgifter senare

Extra reningssteg vid behov av extra smittskydd eller hög fosforrening
Extra bakterierening, typ: _________________________________________________
Kemisk fällning i slamavskiljare, typ: ________________________________________
Fosforfälla efter markbädd, typ: ____________________________________________
Annat: _______________________________________________________________

*Utloppet ska ledas till (gäller inte infiltration)
Dike

Bäck

Sjö

Singeldike

På mark

Diffust i mark

Dräneringssystem

*Avstånd
Ange avstånd i meter från minireningsverket, markbädden, infiltrationen eller slutna tanken till:
*Egen dricksvattenbrunn _______m

grävd

borrad

*Fastighetsgräns ____m

*Annans dricksvattenbrunn _____m

grävd

borrad

*Dike, sjö, annat ytvatten _____m

*Eventuell energibrunn eller ytjordvärme _____m

Bifoga följande uppgifter:

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






avloppsanläggningens läge och utformning, inklusive utlopp
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

*Underskrivet intyg från sökanden att befintlig slamavskiljare är tät och fungerar med avsedd
slamavskiljande funktion om befintlig slamavskiljare avses behållas
*Intyg som visar att den slamavskiljare eller minireningsverk som ska anläggas är CE-märkt
*Lägganvisning och teknisk beskrivning som visar hur avloppsanläggningen är uppbyggd och ska
anläggas
*Prestandadeklaration, eller motsvarande, på svenska som visar anläggningens reningskapacitet
(behöver inte bifogas om markbädd eller infiltration ska anläggas)
*Intyg från markägaren om avloppsanläggningen förläggs utanför den egna fastigheten
*Intyg att berörda grannar tagit del av ansökan

Om ansökan/anmälan inte är komplett

Om ansökan eller anmälan inte är komplett och saknar nödvändiga bilagor innebär det att
handläggningstiden blir förlängd eller att ansökan/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 ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning debiteras
en avgift enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Information gällande arbetsmiljön vid hämtning av slam

För att ditt avlopp ska kunna slamtömmas behöver vissa kriterier vara uppfyllda. Det bör finnas
en anpassad transportväg för ett fordon på 26 ton och en höjd på cirka 4 meter. Bilen ska kunna
stå säkert uppställd vid hämtning så att varken chaufför eller övrig trafik utsätts för fara.
Slangdragning för slamtömning bör vara 10 meter på plan mark och utan hinder. Brunnslockets
vikt bör vara max 15 kg och vara monterat och säkrat ungefär 10 cm ovanför marknivå.
Vid frågor kontakta kundtjänst för vatten, avlopp och renhållning på 0565-162 02.

*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

