ANSÖKAN OM INRÄTTANDE ELLER
ANMÄLAN OM ÄNDRING AV
AVLOPPSANLÄGGNING
enligt 13-14 §§ förordning (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
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Vid frågor kontakta:

Skickas till:

Telefon: 026-24 00 00
E-post: vgs@sandviken.se

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

* Fält som måste fyllas i.

Information
Om dina grannar anses berörda kan Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning komma att skicka delar av din
ansökan/anmälan till dina grannar (både bebodda och obebodda fastigheter) för att de ska få möjlighet att yttra sig innan beslut
fattas i ärendet. Grannarna ges normalt 2-3 veckor för att lämna in synpunkter. Vi rekommenderar att du även själv tar kontakt
med dina grannar och informerar dem om dina planer. Vår erfarenhet är att det kan förenkla den kommande handläggningen.

Sökande
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn) *

Person-/organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Kontaktperson (om bolag)

Postnummer och postort *

Telefon *

E-post

Mobiltelefon

Fakturaadress om annan än ovanstående
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson/referenskod (om bolag)

Postnummer och postort

Telefon

Uppgifter om fastigheten
Fastighetens adress (om annan än ovan)

Fastighetsbeteckning *

Postnummer och postort (om annan än ovan)

Kommun *

Typ av fastighet

Permanentbostad

Fritidshus

Antal hushåll

Annat:
Antal personer

Ligger fastigheten inom vattenskyddsområde?

Ja, ange område:

Nej

Vet ej

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Organisationsnr

Sandvikens Kommun
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsförvaltning
811 80 Sandviken

Stadshuset, Odengatan 37

026-24 00 00

vgs@sandviken.se

212000-2346

Fax

Hemsida

026-27 07 75

www.sandviken.se

Väs tra Gästri klands s amhälls byggnadsför valtni ng
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Uppgifter om den planerade avloppsanläggningen
Nyanläggning av enskilt avlopp

WC

Ändring av befintlig avloppsanläggning

BDT (bad, disk, tvätt)

Gemensam anläggning med fastigheten/erna:
Fastighetens dricksvattenförsörjning
Egen dricksvattentäkt

Borrad

Djup (m):

Gemensamhetsanläggning

Grävd

Djup (m):

Kommunalt vatten

Avstånd mellan planerad avloppsanläggning och egen dricksvattentäkt eller gemensamhetsanläggning (m)

Skyddsavstånd från planerad avloppsanläggning
Grannars dricksvattentäkter inom 200 meter (markera på kartutsnitt som bifogas anmälan/ansökan). Om vattentäkten ligger inom
50 meter ska brunnens djup anges.
Täkt 1, avstånd (m):

Täkt 2, avstånd (m):

Täkt 3, avstånd (m):

Täkt 4, avstånd (m):

Djup (m):

Djup (m):

Djup (m):

Djup (m):

Grävd

Grävd

Grävd

Grävd

Borrad

Borrad

Borrad

Borrad

Nedströms avlopp

Nedströms avlopp

Nedströms avlopp

Nedströms avlopp

Ingen granne har dricksvattentäkt inom 200 m från avloppsanläggningen
Avstånd mellan avloppsanläggning och

Tomtgräns (m):

Bergvärme (m):

Dike (m):

Vattendrag/sjö (m):

Information om jordprov och provgrop
Datum för provtagning

Provtagningsdjup (m)

Provtagare

Jordart

Lerjord

Sand

Lös morän

Hård morän

Fastställt med hjälp av

Provgrop

Annat:

Högsta grundvattennivå (m)

Berg under markytan (m)

Fastställt med hjälp av

Provgrop

Fastställt med hjälp av

Annat:

Provgrop

Annat:

LTAR-värde (mått på markens genomsläpplighet)

Avloppsvattnet leds till
Ny slamavskiljare

T-rör finns

Befintlig slamavskiljare

T-rör finns

Sluten tank

Nivålarm finns

Minireningsverk
Våtvolym (m3)

Kemikalielarm finns
Material

Om den behöver kompletteras, ange hur:

Drift- och skötselinstruktion bifogas
Fabrikat/modell

Anläggningen förankras
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Efter slamavskiljning leds avloppsvattnet till
Infiltration

Modulinfiltration

Markbädd

Modulmarkbädd

Annat:
Storlek efterföljande rening (m2)

Efterföljande rening blir

Upphöjd

Storlek ev. efterpolersteg (m2)

Förstärkt

Extra fosforrening
Fosforfälla

Fabrikat:

Flockningsmedel Fabrikat:

Annat:

Vattendrag

Annat:

Utlopp
Renat avloppsvatten från markbädd/minireningsverk leds till

Dike
Övrigt
Beräknat datum för grävning av avlopp

Övriga uppgifter

Uppgifter om slamtömning
Sökanden har tagit del av informationen om slamtömning på Gästrike återvinnares hemsida
Avstånd mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsbilen (m)

Nivåskillnad mellan slamavskiljarens botten och markytan under
slamtömningsbilen (m)

Entreprenör
Namn (bolag eller person: efternamn, förnamn)

Kontaktperson om bolag

Utdelningsadress

E-post

Postnummer och postort

Telefon

Kontakt vad gäller komplettering av ansöknings-/anmälningshandlingar ska ske med ovan angivna entreprenör
Bilagor som ska bifogas ansökan/anmälan
Jordartsdiagram med uppgift om provtagningsdjup under markytan (vid planerad infiltration)
Skalenlig karta med avståndsangivelser. Ange planerad avloppsanläggning, enskilda vattenbrunnar (grävd,
borrad) inom 200 m, vattnets strömningsriktning, tomtgränser och gårdshus, ytvatten, värmepumpsanläggningar i
närområdet, utsläppspunkt, eventuella kultur- och naturintressen.
Tvärsnittsritning av avloppsanläggningen (sprängskiss), egen eller från fabrikant
Teknisk beskrivning av avloppsanläggning vid ex. minireningsverk, extra fosforrening
Drift- och skötselinstruktion för minireningsverk
Servitutsavtal/medgivande om avloppsanläggningen placeras på annans mark
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Information om avgift
En avgift tas ut för handläggning av anmälan/ansökan. Den baserar sig på kommunens fastställda taxa.

Underskrift
Ort *

Datum *

Underskrift *

Namnförtydligande *

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL, personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Du medger att information du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Mer information
www.sandviken.se/pul.

