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Blanketten skickas till:
6. Miljö- och byggförvaltningen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

ANSÖKAN / ANMÄLAN GÄLLANDE ENSKILD
AVLOPPSANORDNING
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd SFS 1998:899 13 §,14§

Rensa fält
Fastighetsbeteckning

Sökande

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer

Postadress

Postnummer

Postadress

Person-/organisationsnummer

Person-/organisationsnummer

Telefon dagtid

Telefon dagtid

E-postadress

E-postadress

Information
Då miljö- och byggförvaltningen har som ambition att bli en helt digital myndighet, kommunicerar vi via epost i första hand.
Jag vill bara bli kontaktad via vanligt brev och har därför inte fyllt i någon e-postadress.
Boendeform
Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat:

Ansökan / anmälan avser
Inrättande av ny avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas
Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
Inrättande av ny avloppsanordning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
Ändring av befintlig avloppsanordning
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Avloppsanordningen
Antal personer anläggningen ska betjäna:
Högst 5 personer
Fler än 5 personer, antal
Avloppsvattnet leds till en
Slamavskiljare

Slamavskiljare integrerat i minireningsverk

Sluten tank

Typ och volym

Efter slamavskiljaren renas avloppsvattnet i en
Infiltration

Markbädd

Minireningsverk

Tät markbädd

Annat (beskriv i rutan nedan)
Typ av efterföljande rening (märke m.m.)

Ritning/beskrivning bifogas
Extra fosforrening
Vid anläggande av markbädd för normal och hög skyddsnivå för miljöskydd samt vid anläggande av
infiltration vid hög skyddsnivå för miljöskydd, är detta ett krav.
Kemisk fällning mot slamavskiljare, typ:
Fosforfälla i minireningsverk/markbädd typ:
Fosforfälla efter minireningsverk/markbädd, typ:
Urinsortering, storlek på tank:

m3

Annat:
Hantering av slam, urin och fosforfällor
Kommunal hämtning
Eget omhändertagande av urin (ansökan bifogas)
Eget omhändertagande av filter från fosforfälla (ansökan bifogas)
Eget omhändertagande av slam (ansökan bifogas)
Serviceavtal om hämtning av fosforfälla har upprättats med
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Utrustning i huset
Extremt snålspolande toalett >1 liter. Märke:
(Krav vid ny installation av sluten tank.)
Kvarn som finfördelar avloppsvattnet. Märke:
(Försvårar för slamavskiljning och efterföljande rening bör kompletteras med kemisk fällning, för att ej
öka belastningen på efterföljande reningssteg.)
Extra stort badkar(>200 liter ). Storlek:
liter
(Uttappning av ett extra stort badkar kan ge en överbelastning på avloppssystemet, med
översvämning av slamavskiljare och igensättning som följd. För att förhindra detta bör systemet från
början dimensioneras för detta extra flöde.)
Vattensparande armaturer till dusch och disk.
Övrig utrustning som kan påverka avloppsvattnets mängd eller sammansättning, ex. vattenreningsfilter,
avlopp från verkstad m.m.

Minsta avstånd till högsta grundvattenyta eller berg
Mer än 2 meter

Mindre än 2 meter, antal centimeter:

Pumpning av avloppsvatten
Ja

Nej

Ansvarig för avloppsanordningens utförande (entreprenör)
Firma eller namn
Adress

Postnummer

Kontaktperson

Postadress

Telefon

E-postadress

Dricksvatten
Vatten redan indraget?
Ja

Nej

Dricksvatten tas från/kommer tas från
Kommunalt vatten
Gemensam vattentäkt

Egen borrad brunn, djup

meter

Egen grävd brunn

Sjövatten

Energiförbrukning (gäller anläggningar med elanslutning)
Energiåtgång vid anläggningens drift, ca

Hammarö kommun
Box 26, 663 21 Skoghall

Mörmovägen 5, Skoghall

kWh/år

054 - 51 50 00

kommun@hammaro.se

www.hammaro.se

Sida 4 av 5

Till ansökan / anmälan ska bifogas
För mer information se informationsbladet ”Avlopp – information om enskilda avloppsanläggningar”)
•

Situationsplan i skala 1:400 – 1:1000 där det framgår fastighetsgränser och tillfartsväg för
slamsugningsfordon, placering av anordningar och utsläppspunkt för avloppsvatten samt avstånd
till byggnader, ytvatten, dricksvattentäkter (inom 150 meter) och energibrunnar (inom 30 meter)
samt upptag av sjövatten.

•

Beskrivning av vald avloppsanläggning, dimensionering, uppbyggnad och funktion samt
dokumentation av behandlingens resultat enligt leverantörens uppgifter.

•

Längd- och tvärsektion över anordningen i skala 1:50 – 1:100 (infiltrationsanläggningar och
markbäddar)

•

Drifts- och underhållsinstruktioner från leverantören

Obs! Ofullständigt ifylld ansökan / anmälan utan nödvändiga bilagor kan inte behandlas.

Avgift
Avgift debiteras för handläggning av detta ärende, enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
1. Inrättande av ny avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas:
• anläggning med utsläpp till vatten eller mark
• sluten tank
2. Inrättande av ny avloppsanordning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)
3. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
4. Ändring av befintlig avloppsanordning
5. Samtidigt inrättande av flera anordningar enligt punkt 1 och 2

8 680 kr
4 960 kr
7 440 – 8 680 kr
4 960 kr
6 200 kr
9 920 kr

UNDERSKRIFT

Datum

Namn
Namnförtydligande

Skicka in!
Skriv ut
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Hantering av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress,
fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Anledningen till att vi behandlar dina
personuppgifter är för att vi ska kunna handlägga ditt ärende och fullgöra vår uppgift som myndighet.
Vi har fått dina uppgifter från dig själv. I samband med handläggningen kan vi komma att hämta
kompletterande uppgifter från fastighetsregister och andra allmänt tillgängliga källor.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter
kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas med andra förvaltningar inom kommunen,
överprövande instans ex. Länsstyrelsen och de personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår
räkning
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det
ändå skulle behövas så informerar vi dig.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mbn@hammaro.se
Du når vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@hammaro.se eller 054-51 50 00.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Blanketten senast uppdaterad 2018-06-19
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