Inrättande eller ändring av avloppsanordning §§ 13, 14 (SFS 1998:899)

Ansökan/Anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning
Sökande
Namn:

Personnummer/organisationsnummer:

Adress:

Telefonnummer:

Postnummer:

Ort:

Telefaxnr / e-postadress:

Fastighet
Fastighetsbeteckning:

Typ av fastighet:
permanentbostad

fritidshus

Fastighetens adress:
Fastighetsägare, namn och adress om annan än sökande:
Antal personer och hushåll anläggningen avser att betjäna:

Ansökan / Anmälan
Ansökan avser:
nyanläggning av enskilt avlopp med vattentoalett
Anmälan avser:
nyanläggning av enskilt avlopp från kök, bad, dusch och tvätt

ändring av avloppsanläggning

Typ av reningsanordning fabrikat/modell/volym
1

slamavskiljare, fabrikat

2

minireningsverk, kompaktfilter,

modell

volym

fabrikat

Efter slamavskiljare behandlas avloppsvattnet i:

Modell

Volym för tömning

Ange storlek på infiltration eller markbädd

Yta
m2, ledningslängd
m, antal spridningsledningar
3
infiltrationsanläggning
markbädd
Hur kommer infiltrationsanläggning/markbädd att utföras?
enligt naturvårdsverkets rekommendationer, se Naturvårdsverkets faktablad
på annat sätt, bifoga ritning över längd- och tvärsektion
Ange avstånd från markyta till spridningsledning:
Ange vart vattnet leds efter passage genom
markbädd, kompaktfilter eller minireningsverk:
Avstånd
m
4

sluten tank, fabrikat

modell

st

volym

Motivera varför ni måste ha sluten tank på baksidan under övriga upplysningar.
Om ni har en befintlig avloppsanläggning för kök bad, dusch och tvätt beskriv även hur den ser ut.
5

annat, beskriv

Vatten, vägbeskrivning, bygganmälan m m
Vattentäkt:
kommunal

annan gemensam

Brunnens utförande:
grävd
borrad

enskild

Finns farbar väg för tunga fordon (slamtömningsbil):

19.3.6.v4

ja, året runt

ja, men endast sommartid

För anläggningen finns:
Anmälan till miljö- och byggnämnden
Utsedd sakkunnig person, uppge namn, tel och adress:
Kordinater för brunnen:

X:

Y:

nej

Ange avstånd från slamavskiljare till uppställningsplats för
slamtömningsbil:
Avstånd
m
Hur sker ventilering av slamavskiljare?
Avluftning över byggnadens tak
Annan lösning, ange

För att kunna behandla ansökan/anmälan krävs att följande dokument bifogas:
1. Karta och situationsplan med måttangivelser som visar följande: (se även information på
Gällivare kommuns hemsida)

- Fastighetens läge samt
fastighetsgränser
- Befintliga och planerade
byggnader
- Planerad placering av
avloppsanläggning
- Befintliga och planerade
närliggande vattentäkter
- Avstånd till sjö/vattendrag/dike
- Lutningsförhållanden (anges
med nivåkurvor och/eller pilar)
- Avledning av ytvatten
2. Granneyttrande

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 längdsektion över avloppsanläggningen om anläggningen INTE utförs enligt
naturvårdsverkets rekommendationer (se naturvårdsverkets faktablad 5, Markbädd)

Vid infiltration bifoga även nedanstående uppgifter




Perkolationstest som tas ur provgrop. Perkolationstestet visar markens
sammansättning och infiltrationsförmåga på planerad infiltrationsplats.
Aktuell grundvattennivå och datum när den uppmättes samt den förmodade högsta
grundvattennivån (se naturvårdsverkets faktablad nr 2, Jordprovtagning).
Tvär- och längdsektion över avloppsanläggningen

För ansökan/anmälan tas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige
Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga

Datum …………………….. Namn ………………………………………………………………
Namnförtydligande ………………………………………………
Gällivare Kommun
Miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare
www.gallivare.se
0970-81 80 00
mobpost@gallivare.se

