Ifylld blankett skickas till
Samhällsbyggnad
Box 52
387 21 Borgholm

Tel: 0485 - 880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00 – 16.00

Ansökan/anmälan om enskild avloppsanläggning
Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 och 14 §§
Fastighet
Fastighetsbeteckning som ansökan avser

Fastighetens adress

Postnummer / Postort

Sökande
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnummer / Postort

E-post

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn / Företag

Personnummer / Organisationsnummer

Adress

Telefon

Postnummer / Postort

Mobiltelefon
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Entreprenör
Namn / Företag

Organisationsnummer

Ansvarig utförare

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnummer / Postort

E-post

Fastighetsbeskrivning
Fastighetens användning

Permanentbostad

Fritidsbostad

Finns befintlig avloppsanläggning på fastigheten

Nej

Nej

Om ja, beskriv anläggningen och år för ev tillstånd

Ja

Finns borrhål för exempelvis energibrunn för värmeutvinning

Ja

Annat

Om ja, vilken typ

Anmälan/Ansökan avser
Välj ett alternativ

Installation av WC till befintlig anläggning

Anläggande av avloppsanläggning för WC och bad, disk, tvätt

Anläggande av avloppsanläggning för bad, disk och tvätt

Ändring av befintlig avloppsanläggning (plats eller utförande)

Annan ändring
Finns / Planeras installation av badkar större än 300 liter

Nej

Typ av toalett (ex vattentoalett, urinseparerande, mulltoalett)

Ja

Fastigheter som den planerade anläggningen skall användas för

Anläggningen skall endast avnändas av ovan angiven fastighet

Anläggningen skall användas gemensamt med andra fastigheter

Om anläggningen är gemensam, ange fastigheter

Anläggningen skall användas för

hushåll med sammanlagt

personer

Avloppsanläggning
Förbehandling

Trekammarbrunn

Fabrikat

Våtvolym

m3

Tvåkammarbrunn

Fabrikat

Våtvolym

m3

Annat

Fabrikat

Våtvolym

m3

Rening

Avloppsvattnet renas genom

Infiltrationsanläggning*

yta

m2

Tvättad makadam + sand

Moduler av fabrikat

+ sand

Markbädd*

yta

m2

Tvättad makadam + sand

Moduler av fabrikat

+ sand

Minireningsverk**
Annan rening
* För infiltration och markbädd ange spridningsledarnas placering, (ange +/- för placering över respektive under markytan)

I förhållande till markytan

m

I förhållande till högsta grundvattenyta

**För minireningsverk, ange fabrikat och modell

m

Kommer serviceavtal upprättas

Nej
Finns pumpbrunn till den valda avloppstekniken

Nej

Används annan efterbehandling

Nej

Ja

Ja

om ja, ange typ och fabrikat

Ja

Avloppsanläggningens placering
Avloppsanläggningen skall placeras på

Egen mark

Annans mark

Avstånd till brunnar

Egen brunn

Om Annans mark, har markägaren givit sitt tillstånd till placeringen

Nej

Ja, skriftligt medgivande bifogas

Ange brunnstyp

m

Annans brunn

m

Grävd

Borrad

Sprängd

Grävd

Borrad

Sprängd

Egen vattenförsörjning

Grävd brunn

Bergborrad brunn

Ytvatten

Planerar ny brunn
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Anslutning till kommunal eller annan gemensam anläggning
Ange avstånd från tänkt infiltrationsplats till närmaste

Kustvatten

m

Sjö

m

Dike/Vattendrag

m

Ange avstånd

Från avloppsaläggningen till närmaste tomtgräns

m

Från slamavskiljare till farbar väg för slamtömningsfordon

m

Sida 2(3)

OBS! Placeras avloppsanläggningen närmare än 5 m från
fastighetsgränsen krävs skriftligt godkännande från fastighetsägare
OBS! Avstånd mellan slamtömningsfordon och slamavskiljare eller tank
får ej överskrida 20 m

Markförhållanden
Provgrop klar för besiktning

Nej

om ja, ange datum för grävning

Provgrop har besiktats av sakkunnig om ja, ange namn

Ja

Nej

Ja

Ange

Jordlagrets djup till berg inom eventuell infiltrations/markbäddsområde
Djup till högsta grundvattennivå som förekommer under året

m
m

Jordtyp

Sand och grus

Ytligt berg

Morän*

Annat

Lera

Grovmo

*Beskriv moränens ungefärliga sammansättning

Bilagor
Obligatoriska bilagor (se exempel)

Skiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanläggningens utförande
Situationsplan med måttangivelser*
Skiss med genomskärning av provgropen med angivna mått på gropen och de olika jordlagren inritade
Funktionsbeskrivning från tillverkaren/leverantören.
* Situationsplanen skall innehålla:
• Fastigheten med byggnader och vägar
• Egen och andra vattentäkter inom 100 meter, även de brunnar som inte används. (obs! minsta säkerhetsavstånd mellan infiltration och
brunn är 50 meter)
• Andra borrhål (ex energibrunnar för värmeutvinning)
• Avloppsanläggning med slamavskiljare och ledningar utritade
• Provgropens placering
• Grundvattenriktningen på fastigheten
• Markens lutning på fastigheten

Övriga bilagor (ej obligatoriska)

Utförligare markundersökning, ex siktanalys (vid besvärliga markförhållanden)
Beskrivning av kontroll och serviceavtal
Anläggningens reningskapacitet för fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt nedbrytbara ämnen (BOD) och smittämnen

Har berörda grannar informerats

Nej

Ja, skriftligt medgivande bifogas

Avgift
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun.

Underskrifter
Ort och datum

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i
Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som
behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig för samhällsbyggnadsförvaltningen är
samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
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Sökandes underskrift

