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Inrättande av avloppsanordning
Ansökan/Anmälan inlämnas senast 6 veckor innan planerad byggstart

Sökande
Förnamn

Efternamn

Organisations/Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon kvällstid (även riktnummer)

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Organisations/Personnummer
Postnummer

Postort

Namn

Organisations-/Personnummer

Telefon dagtid (även riktnummer)

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postort

Fakturamottagare (om annan än sökanden)

Samfällighetsförening (om fastigheten tillhör sådan)
Namn

Kontaktperson

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Telefon dagtid (även riktnummer)
Postnummer

Postort

Planerad byggstart
Fastighetbeteckning

Typ av fastighet
Permanentbostad

Ansökan/Anmälan av
avloppsanläggning med ansluten vattentoalett

Fritidsbostad

avloppsanläggning utan ansluten vattentoalett
Antal personer anläggningen avses betjäna

ändring av avloppsanläggning
Reningsanläggning
Ny slamavskiljare

Antal kammare vid befintlig slamavskiljare
Befintlig slamavskiljare

Sluten tank

Fabrikat

Volym

Från slamavskiljare/reningsverk avleds avloppsvattnet till
infiltration (m²)

fosforfälla

markbädd (m²)

Biomodul antal

kemfällning

Biomodul fabrikat

pumpbrunn
Reningsverk
Reningsverk

Fabrikat

Typbeteckning

Eventuell efterpolering

Anslutna fastigheter (Fastighetsbeteckning)
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Gemensam anläggning

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 19
732 21 Arboga

Gunnarsrovägen 2

0227-67 02 00
0589-67 02 00

www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

703-3707

222000-2881
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Entreprenör: Namn

Telefon dagtid (även riktnummer)

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postort

Sakkunnig person: namn

Telefon dagtid (även riktnummer)

Utdelningsadress (gata, box etc.)

Postnummer

Postort

Avstånd (här anges närmaste avstånd från reningsbädd eller utsläpp efter minireningsverk)
(anges i meter)

Placering mot avloppsanordningen

Fastighetsgräns
Egen brunn

Nedströms

Uppströms

Närmaste brunn på grannes fastighet

Nedströms

Uppströms

Ytjord- eller bergvärmepump

Nedströms

Uppströms

Ytvatten, vattendrag, dike o d

Nedströms

Uppströms

Från avloppsanordningen till farbar väg för slamsugningsfordon
Om anläggningen omfattar infiltration anges även (m)
Högsta grundvattennivå

Avstånd från markytan till berg vid avloppsanordningen

Vattenförsörjning
Befintlig

Planerad

Egen brunn

Borrad brunn, djup (m)

Grävd brunn, djup (m)

Vid gemensam brunn, ange antal anslutna hushåll

Ange fastighetsbeteckningar

Gemensam brunn

Kommunalt vatten

Vattentillgång, liter/dygn

Bilagor (observera att handläggning inte kan påbörjas förrän ansökan/anmälan är komplett!)
Obligatoriska bilagor
Situationsplan i skala 1:400 - 1:1000 där det framgår fastighetsgränser och tillfartsväg för slamtömningsfordon, placering av anordningar och utsläppspunkt/er för avloppsvatten samt avstånd till byggnader, ytvatten och dricksvattentäkter i det möjliga påverkansområdet
Skalenlig ritning över längdsektion med höjdangivelser
Skalenlig ritning över tvärsektion med mått och grusfraktioner
Översiktlig beskrivning av avloppsanordningens dimensionering, uppbyggnad och funktion samt en dokumentation av behandlingens resultat enligt
leverantörens uppgifter
Uppgifter om markförhållandena på fastigheten såsom infiltrationskapacitet/markprov, eventuella lågpunkter, berg i dagen och eventuell avskärande
dränering (vid infiltration)
Övriga bilagor
Analysresultat av utförda vattenprover, kloridanalys (vid risk för inträngning av saltvatten)
Servitut/Intyg från markägare om någon del av anordningen passerar annans mark
Yttrande från samfällighetsförening om fastigheten tillhör sådan
Fullmakt från fastighetsägare (om annan än sökanden)
Grannsamråd
Drift- och underhållsinstruktion från leverantören
Geohydrologisk undersökning om anordningen placeras uppströms en dricksvattentäkt, eller av annan orsak riskerat att påverka en dricksvattentäkt eller om
osäkerhet annars råder om risken för föroreningspåverkan
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Övriga redovisningar

Beskrivning av resurshushållning
Möjlighet till närsaltåtervinning (fosfor, kväve, kalium)
Översiktliga uppgifter om energiåtgång för anordningens drift
Åtgärder för att minimera vattenanvändningen

Avgift betalas enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställd taxa.

Underskrift
Datum
Underskrift

Namnförtydligande

Datum
Underskrift

Blanketten skickas till: Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga

Namnförtydligande

