Ansökan/anmälan om inrättande av
avloppsanordning

Sida

1(2)

Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret
Blankettanvisning

Skickas till:

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälskydd
(SFS 1998:899)

Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Sökande
Namn

Organisationsnr/personnr

Adress

Fastighetsbeteckning där avloppet ska anläggas

Postnr, ort

E-postadress

Typ av fastighet



Telefon, dagtid

Permanentbostad



Fritidsbostad, året runt



Fritidsbostad, sommar

Fakturamottagare, om annan än sökande, en avgift tas ut enligt fastställd taxa.
Namn

Adress

Postnr, ort

Organisationsnr/personnr

Ev. kostnadsstället / referens

Entreprenör/sakkunnig för utförandet
Namn/företag

Adress

Postnr, postadress

Organisationsnr/personnr

Ansökan

Anmälan

 Avloppsanordning med ansluten vattentoalett



Telefon, dagtid

Avloppsanordning för bad, disk och tvättvatten (gråvatten)

Typ av avloppsanordning, fabrik/modell/volym

 Slamavskiljare

Fabrikat:



Reningssteg efter slamavskiljare

Modell:



Infiltrationsanläggning

Volym:

Markbädd

Ange storlek på infiltration eller markbädd

Yta:

m2

Ledningslängd:

m

Antal spridningsledningar

st

Avstånd från markyta till botten:

Hur kommer infiltrationsanläggning/markbädd att utföras?

⃝ Enligt Naturvårdsverkets rekommendationer (se Naturvårdsverkets faktablad)
⃝ På annat sätt (bifoga ritning över längd- och tvärsektion)

 Minireningsverk
 Gråvattenfilter
 Sluten tank

Fabrikat:

Modell:

Fabrikat:

Modell:

Fabrikat:

Modell:

Volym:

Om du vill installera en sluten tank för bad-, disk- och tvättvatten måste du motivera skälen till detta under övriga upplysningar.
Ange vart utgående vatten från markbädd, minireningsverk eller gråvattenfilter leds, bifoga längdsektionsritning

Hemsida

E-post

Bodens kommun

www.boden.se/sbk

sbk@boden.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

961 86 Boden

Plan 5 A
Stadshuset
Kyrkgatan 24

0921-620 00

0921-180 75

600-7181

212000-2767

m

2

Vatten och vägbeskrivning
Vattentäkt

 Kommunal

Brunnens utförande



Annan gemensam



 Ja, året runt



Ja, sommartid



Enskild

Finns farbar väg för tunga fordon (slamtömningsbil)

Grävd

 Borrad

Ange avstånd från slamavskiljaren till uppställningsplats för slamtömningsbil (m)



Nej

Övriga upplysningar

För att vi ska kunna behandla ansökan/anmälan måste att följande dokument bifogas:
Karta och situationsplan med måttangivelser som visar följande:
(se broschyr Enskilt avlopp och naturvårdsverkets faktablad nr 1)
− Fastighetens läge samt fastighetsgränser
− Befintliga och planerade byggnader
− Planerad placering av avloppsanordning
− Befintliga och planerade närliggande vattentäkter (inom ca. 100 m från planerad avloppsanordning)
− Avstånd till sjö/vattendrag/dike
− Lutningsförhållanden (anges med nivåkurvor och/eller pilar)
− Avledning av ytvatten

Vid markbädd bifoga även nedanstående uppgifter:
−
−

Aktuell grundvattennivå och datum när den uppmättes samt den förmodade högsta grundvattennivån
(se Naturvårdsverkets faktablad nr 2, jordprovtagning)
Tvär- och längdsektionsritning över markbädden om den inte utförs enligt Naturvårdsverkets
rekommendationer (se faktablad nr 5, markbädd)

Vid infiltrations bifoga även nedanstående uppgifter:
−
−
−

Siktanalys av jordprov som tas ur provgrop eller genom borrning (se Naturvårdsverkets faktablad nr 2,
jordprovtagning) Siktanalysen visar markens sammansättning och infiltrationsförmågan på planerad
infiltrationsplats.
Aktuell grundvattennivå och datum när den uppmättes samt den förmodade högsta grundvattennivån
(se Naturvårdsverkets faktablad nr 2, jordprovtagning)
Tvär- och längdsektionsritning över infiltrationsanläggningen om den inte utförs enligt Naturvårdsverkets
rekommendationer (se faktablad nr 4, infiltration)

Markägaravtal/servitutsavtal
−

Om avloppsanordningen kommer att placeras helt eller delvis utanför den egna fastigheten måste
markägarintyg/servitutsavtal för nyttjande av annans mark bifogas.

Underskrift

Namnförtydligande

_____________________________________

_________________________________________

