Skriv ut formulär

Övertorneå kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
Tingshusvägen 2
957 85 Övertorneå
0927-720 00

ANMÄLAN/ANSÖKAN
Inrättande eller ändring av enskild
avloppsanläggning med eller utan
ansluten vattentoalett

Anmälan enligt 13 och 14 §§ Förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälare
Namn
Utdelningsadress:

Postnummer och ort

Fastighetsägare

Pers nr

Telefon

Fastighet
Fastighetsbeteckning:_____________________________________________________
Typ av fastighet:

Permanentbostad

Fritidshus

Ansökan/Anmälan
Ansökan/anmälan avser
Nyanläggning av enskilt avlopp
Avlopp från WC leds till

Ändring av befintligt avlopp

Sluten tank, volym ………..m³
Avlopp från bad, disk och tvätt leds till

Reningsanläggning

Sluten tank, volym…………m³
Anläggningen avser betjäna

Mulltoa/multum

Reningsanläggning

………………hushåll med i genomsnitt…………….personer tillsammans

Reningsanläggning
Slamavskiljare
Trekammarbrunn, våtvolym…………m³
Slamavskilt avloppsvatten leds till

Tvåkammarbrunn, våtvolym……….m³

Vanlig infiltration ….………m², uppdelad på ……... armar.
Förstärkt infiltration……….m², uppdelad på ……… armar.
Upphöjd infiltration ……….m², uppdelad på ……….armar.
Markbädd …..m², uppdelad på ………armar. Därefter avleds vattnet till………………..………..
Paketeringsverk…………………………………………………………………………………………….
Annan anläggning………………………………………………………………………………………….
OBS ! Jordanalys eller infiltrationsprov är obligatorisk.

Skyddsavstånd
Minsta avstånd från markytan till
•
•
•
•

Egen dricksvttenbrunn ………….…..m
Annans dricksvattenbrunn …………m
Dike / vattendrag ………………..…..m
Tomtgräns ………………………...….m

Avloppet lägre topografiskt sett
Avloppet lägre topografiskt sett

ja
ja

nej
nej

lika
lika

Förutsättningar
Minsta avstånd från markytan till
Högsta grundvattennivå ………………….m
Berg ………….m

Mer än 2 m
Mer än 2 m

Markens genomsläpplighet bedömd genom
analys av jordprov. Protokoll bifogas.
besiktning av provgrop utförd av ……………………….
Grundvattenundersökning visade att grundvattennivån låg på …………...m.

Datum…………………………………

Placering
Avloppsanläggningen berör
Egen mark

Annans mark. Medgivande finns bifogat.

Slamtömning
Avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för slamtömningsbil ……………m

Dricksvattenbrunn
Planerad
Grävd

Befintlig
Egen

Borrad
Gemensam

Kommunalt vatten

Övriga upplysningar

OBS ! Obligatorisk uppgift.
För att kunna behandla er ansökan/anmälan erfordras därtill en situationsplan.
Av situationsplanen ska framgå:
• Fastighetsgränser och tillfartsväg
• Befintliga och planerade byggnader på fastigheten
• Egen befintlig eller planerad dricksvattenbrunn
• Grannfastighetens brunnar
• Förslag till placering och utformning av avloppsanläggningen
• Var provgropar grävts / var jordprov tagits
• Uppställningsplats för slamtömningsfordon
Exempel på situationsplan finns bifogad i informationsfoldern.

Ort och datum

Sökandens underskrift

