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Miljökontoret
251 89 Helsingborg

Ansökan/anmälan om att inrätta enskild avloppsanläggning
SÖKANDE

FASTIGHETSÄGARE (om annan än sökanden)

Namn

Namn

Personnr/organisationsnr

Personnr/organisationsnr

Adress

Adress

Postnr och ort

Postnr och ort

Tel bost

Arb

Tel bost

Arb

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning
Adress till fastigheten

Telefon till fastigheten
Antal personer anläggningen avser att betjäna

Typ av fastighet

 permanentbostad

 fritidsbostad

 annan

ANSÖKAN/ANMÄLAN
Ansökan

 nyinstallation avlopp med WC

 anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning

Anmälan

 nyinstallation avlopp utan WC

 ändring av befintlig avloppsanläggning

Anslutna enheter

 WC

 bad/dusch

 diskmaskin

 tvättmaskin

 mjölkrum

 annat

Entreprenörens namn

Telefon

Mobil

Adress

Fax

Postnr och ort

Anläggningen påbörjas senast

ANORDNINGEN UTFÖRES AV

Var god vänd!

2(2)
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKANLÄGGNING
Egen dricksvattenbrunn

Brunnen är

Minsta avstånd till avloppet (m):
Annan dricksvattenbrunn inom 100 m
Minsta avstånd till avloppet (m):
Grundvattennivå (avstånd från markyta, m)

 grävd………..m

 borrad………..m

 kommunalt vatten

Brunnen är

 grävd………..m

 borrad………..m

Nivån uppmätt (datum)

Förmodad högsta grundvattennivå (m)

UTFÖRANDE AV PLANERAD ANLÄGGNING
SLAMAVSKILJARE
Installationsår
Avskiljaren
typgodkänd

Fabrikat

 ja

 nej

Volym, liter

Antal kammare

 vet ej

Övrigt

RENING EFTER SLAMAVSKILJNING (komplettera med ritning)

 Infiltrationsanläggning enligt typritning nummer……………… (Bifoga resultat från jordprovtagning)
 Markbädd enligt typritning nummer………………………
 Annat förslag:

RENINGSANLÄGGNINGENS UTFÖRANDE
2

Anläggningens yta (m )

 Tät botten

 Pumpning till anläggningen

Anordningen kopplas till (dike/vattendrag/dränering el dyl)

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

TILL ANSÖKAN SKA FOGAS
•
•
•

Detaljritning över den planerade avloppsanläggningen med profil och måttangivelser.
Tomtritning med inritad VA-anläggning, förslagsvis i skala 1:500.
Protokoll från siktanalys av jordprov taget enligt anvisningarna i SNV:s faktablad nr 2 (gäller infiltration).

OBS - ANSÖKAN KAN INTE BEHANDLAS FÖRRÄN DEN ÄR FULLSTÄNDIG
.................................................................................
Ort och datum

............................................................................
Sökandens underskrift

För ansökan om nybyggnad av avloppsanläggning och/ eller inkoppling av vattentoalett uttages en avgift på
2 800 kr. För anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning uttages en avgift på 2 450 kr.
För er information vill vi meddela att personuppgifterna som ni lämnat vid ifyllnad av blanketten kommer att
behandlas i vårt datasystem för att underlätta kontroll och tillsyn enligt miljöbalken. Om Ni vill ha ytterligare
information om hur Era personuppgifter används eller om Ni vill att dessa ändras är vi tacksamma för skriftligt
besked om detta till miljökontoret.

