ANSÖKAN/ANMÄLAN

om inrättande av avloppsanordning

Personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP Miljö/Byggreda och Comprima för
att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Vi hanterar dina personuppgifter
med stöd av förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Personuppgifterna hanteras i
enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur Gnosjö
kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se.
Sökande
Namn

Telefon/Mobil

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Fastighetsägare

(om annan än sökanden)

Namn

Telefon/Mobil

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Entreprenör
Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Adress

Telefon/Mobil

Ansökan/anmälan avser
Ny avloppsanordning med ansluten WC inklusive BDT-vatten (Bad/Disk/Tvätt)
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 annan toalett än vattentoalett såsom förmultningstoalett, eltoalett eller därmed jämförbar toalett

Skyddsavstånd och förutsättningar

Uppgifter om
grundvattennivå
och avstånd till
berg

Provgrop har grävts till ett djup av

meter (i normala fall 2 meter djup)

Grundvattnets har påträffats på

meter under markytan

Grundvatten har inte påträffats
Avstånd till berg från markytan

meter

Berg har inte påträffats

Uppgifter om
skyddsavstånd
från infiltration till

Tillgänglighet för
slamtömning

Egen vattentäkt

meter

ansluten till kommunalt vatten

Närmaste grannes vattentäkt

meter (om avstånd mindre än 100 m)

Sjö, vattendrag

meter (om avstånd mindre än 100 m)

Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande
till slamtömningsfordonets slanganslutningspunkt
Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är ................................ meter
(Avståndet bör understiga 10m. Vid lång slangdragning tas extra tömningsavgift ut.)

Beskrivning av anläggningen

Anläggningen ska
betjäna

Antal hushåll:

Permanentbostad

Antal personer:

Annat:

Fritidsbostad

Anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:

Toalett

Förbehandling

Vattentoalett

Förmultningstoalett

Med urinsortering

Fabrikat:

Slamavskiljare

Våtvolym, m3

Fabrikat/Typ

Normal
Infiltration

Annat:

Upphöjd

2

.

Kompaktfilter/
biomodul
Markbädd
Minireningsverk

m

Infiltrationsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta:

m under mark

Behandling

Förstärkt

eller

m ovan mark

Total spridningsyta, m

Antal spridningsledningar

Total spridningsyta, m2

Fabrikat/Modell

Total spridningsyta, m2

Utsläpp till

Fabrikat/Modell

Utsläpp till

Annan, beskriv:
Efterbehandling
Pumpbrunn

Sluten tank

Nej

Ja:

Nej

Ja

WC

WC + BDT (Bad/Disk/Tvätt)

Volym, m3

Fabrikat/Typ

Annat:
Typ av larm

Bilagor (förkryssade bilagor är obligatoriska)
Situationsplan med måttangivelser (avloppsanordningens tänkta placering med avstånd till vattentäkter,
jord-/bergvärmeanläggning och ytvatten inom 100 m 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 hemsida på internet)

Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning ska lämnas i god tid före beräknad arbetsstart.
Avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt taxa som fastställts i kommunfullmäktige.

Datum

Sökandens underskrift

