ANSÖKAN/ANMÄLAN
om inrättande av avloppsanordning
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Den som inte har tillstånd för sin avloppsanläggning
innan anläggningen byggs riskerar att få betala
miljösanktionsavgift.

anmälan inkommit. Var därför noga med att fylla i
blanketten.
Mer information finns under www.habokommun se/
www.mullsjo.se. Kontakta gärna miljöförvaltningen
om du har frågor.

Obs! Miljöförvaltningen kan inte påbörja
handläggningen förrän en fullständig ansökan/

Ansökan/anmälan avser
Ny avloppsanordning med ansluten WC inklusive BDT-vatten
Ny avloppsanordning utan ansluten WC (endast BDT-vatten)
Ändring av avloppsanläggning (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning/ändring av plats eller tekniskt utförande)
Inrättande av annat än vattentoalett såsom förmultningstoalett, eltoalett eller därmed jämförbar toalett
Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Fastighetsbeteckning

Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Mobil

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn

Telefon/Mobil

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Entreprenör
Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Adress

Telefon/Mobil

Skyddsavstånd och förutsättningar
Uppgifter om
grundvattennivå och
avstånd till berg

Provgrop har grävts till ett djup av
Grundvattnets har påträffats på
Grundvatten har inte påträffats
Avstånd till berg från markytan
Berg har inte påträffats

meter
meter under markytan

Uppgifter om
skyddsavstånd från
infiltration till

Egen vattentäkt
Närmaste grannes vattentäkt
Sjö, vattendrag

meter
ansluten till kommunalt vatten
meter (om avstånd mindre än 100 m)
meter (om avstånd mindre än 100 m)

Tillgänglighet för
slamtömning

Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande
till slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt
Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är .................. meter (max 20 m)

meter

Fortsättning på nästa sida.
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Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, Habo

Sida
1 (2)

2(2)

Ansökan/Anmälan om inrättande av avloppsanordning

Beskrivning av anläggningen
Anläggningen ska
betjäna

Antal hushåll:
Antal personer:

Annat:

Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:

Toalett

Vattentoalett
Med urinsortering

Förbehandling

Slamavskiljare

Förmultningstoalett
Fabrikat:

Annat:

Våtvolym, m3

Fabrikat/Typ

Normal

Upphöjd

Förstärkt

m

Infiltrationsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta:
Infiltration
m under mark
2

Total spridningsyta, m
Behandling

Kompaktfilter/
biomodul
Markbädd
Minireningsverk

. Total spridningsyta, m2

eller

m ovan mark

Antal spridningsledningar
Fabrikat/Modell

Total spridningsyta, m2

Utsläpp till

Fabrikat/Modell

Utsläpp till

Annan, beskriv:
Efterbehandling

Nej

Ja:

Pumpbrunn

Nej

Ja:

WC

WC + BDT (Bad/Disk/Tvätt)

Sluten tank

Volym, m3

Fabrikat/Typ

Annat:
Typ av larm

Bilagor (förkryssade bilagor är obligatoriska)
Situationsplan med måttangivelser (avloppsanordningens tänkta placering med avstånd till vattentäkter och
ytvatten inom 100 meter samt fastighetsgränser, byggnader och provgropar.)
Siktanalys (från infiltrationsplatsen.)
Grannintyg (skriftligt yttrande från grannar inom 100 meter om att de informerats om din ansökan.)
Funktionsbeskrivning (ex. produktblad från tillverkaren eller hänvisning till webbplats.)
Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige.
Underskrift

Datum

Namn

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter eftersom
behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till
extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut
vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter
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