ANSÖKAN/ANMÄLAN
tillstånd för enskilt avlopp
ändring av enskilt avlopp

Miljö- och byggavdelningen

Sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnr och postadress

Telefon dagtid (även riktnr)

E-postadress
Faktureringsadress, om annan än ovan

Ansökan om tillstånd att inrätta enskild avloppsanläggning med WC enligt miljöbalken (1998:808)
kap 9 § 7 samt § 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häloskydd
Anmälan om ändring av enskild avloppsanläggning enligt miljöbalken (1998:808) kap 9 § 7 samt
§ 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Allmän del
Sökanden informeras om skyldigheten att följa de allmänna hänsynsreglerna i kap 2 miljöbalken:
Hänsynsregel
§ 2 sökanden skall ha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamheten för att skydda människors
hälsa och miljö.
§ 3 sökanden skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att motverka olägenheter för människors hälsa och i miljön.
§ 4 sökanden skall undvika att använda sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga
produkter. Motsvarande gäller för produkter som behandlats med sådan kemisk produkt.
§ 5 sökanden skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheter till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnyelsebara energikällor användas.
Egna kommentarer angående de allmänna hänsynsreglerna

Anläggningens utformning
Ansökan om:

Ny anläggning av enskilt avlopp från WC + bad, disk och tvätt
Anslutning av WC till befintligt avlopp

Anmälan om:

Nyanläggning av enskilt avlopp från bad, disk, tvätt
Installation av förmultningstoalett typ
Följande ändring av enskilt avlopp
Annan ändring än ovan

Boendeform
Permanentboende

Antal personer:

Fritidsboende

Till avloppet ansluts
Bad/dusch

Tvättställ/diskbänk

WC, ange antal:

Avloppet ansluts till
Volym:

Slamavskiljare

m3

material

m3

material

Efter slamavskiljare leds avloppet till
Infiltration

Markbädd

Resorption

Volym:

Sluten tank

Kortaste avståndet från avloppsanläggningen
Dike, sjö, vattendrag

m

Dricksvattenbrunn

m

Bostadshus, fritidshus

m

Fastighetsgräns

m

Markintrång
Anläggningen är helt belägen på egen mark
Anläggningen berör grannens mark
Muntligt medgivande finns
Skriftligt medgivande finns
Jordprovsananlys bifogas

Övrig information om ansökan/anmälan om enskilt avlopp
Taxor
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Beslut angående enskilt avlopp förfaller om byggandet av anläggningen ej slutförts inom 5 år.

Underskrift

Ort och datum

Namn

Till ansökan/anmälan skall bifogas en situationsplan (ritning sett uppifrån)
Adress: Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund
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