PLAN FÖR AVLOPPSSYSTEM
Bilaga till ansökan om tillstånd enligt MBL/
plan för avloppssystem enligt avloppsvattenförordningen 542/2003

Nytt avloppssystem

Förnyande av befintligt system

Kommundel/By

Byggnadsplats

Kvarter

Adress

Tomtens areal

Planeringssituation:

Detaljplan

Byggnadsplatsen ligger på:

Byggnadstyp

Egnahemshus

Delgeneralplan

Ej planerat

Grundvattenområde (I- eller II-klass)
Strandområde
Fritidshus

Ja
Ja

Nej
Nej

Bastu

Annat, vad__________________________________________________
Byggnadens lägenhetsyta:

Sökande

Fastighet och RNr

m2 /30=

Namn

antal personer för vilka avloppssystemet dimensioneras
(minst 5 personer)
E-postadress

Postadress
Postnummer

Typ av
toalett

l Postanstalt

Vattenklosett _______ st
Komposttoalett där urinen

l Telefon under tjänstetid

avdunstas eller

samlas i sluten tank _______ m3

Annan (t.ex. utedass, förbränningstoalett), vad? _____________________________________

Förbehandling av
avloppsvatten

l Den slutna tankens volym: __________ m3

Allt avloppsvatten leds till sluten tank
Allt avloppsvatten leds till:

2-delad slamavskiljare, vattenvolym

__________ m3

3-delad slamavskiljare, vattenvolym

__________ m

Vattenklosettens avlopp leds till sluten tank
Den slutna tankens material:
Gråvatten (tvätt och disk) leds till:

Vidarebehandling

3

l Den slutna tankens volym: __________ m

plast

betong

3

annat, vad? ______________________

2-delad slamavskiljare, vattenvolym

__________ m3

Används befintliga anläggningar vid förnyandet?
Ja
Nej
Ja
Nej
Har slamavskiljarens täthet kontrollerats?
Markbädd på egen mark
Markbäddens areal __________ m2
Infiltrering på egen mark
Grundvattnets nivå mätt från mark- / infiltreringsbäddens botten (lodrätt avstånd)

__________ m

Minireningsverk
Tillverkare ___________________________ Modell ________________________
Annan behandling, vilken? __________________________________________________________
Det behandlade avloppsvattnet leds
i marken
till dike
Markbädden byggs av:

till vattendrag

Namn:

__________________________________________

Kontaktuppgifter:

___________________________________________

Skyddsavstånd

Förordningens
krav
Tilläggsuppgifter

Planerarens
underskrift

Avloppsvattnets
behandlingsplats
________ m
________ m
________ m
________ m

- Avstånd till närmaste grannes bostadshus
- Avstånd till närmaste tomtgräns
- Avstånd till hushållsvattenbrunn
- Avstånd till vattendrag (bäck, å, träsk, hav)

Avloppsvattnets
utsläppspunkt
_________ m
_________ m
_________ m
_________ m

Det planerade avloppssystemet fyller kraven i förordningen 542/2003.
Dimensioneringsberäkningar bifogas.
Annat:
Fastigheten ansluts till avloppsnätet då
allmänt avlopp byggs till området
Datum

Underskrift

Telefon

Namn förtydligat

Utbildning

Erfarenhet, år

Adress
Postnummer

Postanstalt

E-postadress

Till planen skall bifogas:
1. Kopia av karta där byggnadsplatsens läge är utmärkt
2. Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1000. Av situationsplanen bör framgå bl.a. byggnadernas, de
närmaste hushållsvattenbrunnarna (på ett avstånd av 150 m), avloppsbrunnarnas och
ledningarnas samt det valda reningssystemets läge, utmärkta med tydliga rittecken.
Avloppssystemets utsläppspunkt och utloppsdikets dragning bör också framgå av ritningen.
3. Ritningar av avloppssystemet: skärningsritningar (uppifrån och från sidan) i skala 1:50 eller
1:100 av vilka höjder och konstruktioner framgår.
4. Utredning av hur systemet dimensionerats och reningseffekt
5. Om man planerar markinfiltrering bör en utredning av jordmånens lämplighet för infiltration
bifogas.
6. Om avloppsvattnet leds till ett rådike eller ett dike som går över grannens mark bör ett skriftligt
samtycke av grannen bifogas.
7. Övriga uppgifter som nämns i bilaga 1 i förordningen 542/2003 i tillämpliga delar
Kommunen
fyller i

Miljö- och hälsoinspektörens utlåtande
Förordas
Förordas inte
Motivering:

Underskrift

