ANMÄLAN/ANSÖKAN
ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

Samhällsbyggnadskontoret
Miljöavdelningen

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 KUNGSÄNGEN

Anmälan/ Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanläggning*
Personuppgifterna på denna blankett behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204)
Anmälan/Ansökan avser:  Ny avloppsanläggning  Ändring av befintlig avloppsanläggning
Sökande
Namn:

Person-/organisationsnummer:

Gatu- och postadress:

Telefon (bostad):

Mobiltelefon:

E-postadress:

Konsult /Gräventreprenör
Företag:
Certifierad av maskinentreprenörerna eller
diplomerad av tillverkare 
Gatu och postadress:

Kontaktperson:

Telefon (dagtid):

Fastighet (där anordningen avses att anläggas)
Fastighetsbeteckning:

Fastighetens adress:

Fastighetsägare (om annan än sökanden):
Gatu- och postadress:
Telefon (dagtid):
Boendeform/antal anslutna hushåll:
 Permanentboende …………….. hushåll

Upplands-Bro kommun
Furuhällsplan 1
196 81 KUNGSÄNGEN

 Fritidsboende ……………….. hushåll

Tel 08 - 581 690 00
Fax 08 - 581 692 40
Bygg-ochmiljönamnden@upplands-bro.se

Bankgiro: 5420-3674
Org.nr 01-212000-0100
www.upplands-bro.se

Utrustning som ska anslutas till avloppsanläggningen
 WC

 Diskmaskin

 Tvättmaskin

 dusch

 Diskbänk

 Tvättställ

 Annat

Gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening
Anslutna fastigheter:

Samfällighetens namn:
Kontaktperson (samfälligheten):

Telefon (dagtid):

Typ av avloppsanläggning
 Infiltrationsanläggning för WC-vatten och BDT-vatten
 Markbädd för WC-vatten och BDT-vatten
 Infiltrationsanläggning för BDT-vatten
 Sluten tank för WC-vatten
Förmultningsklosett/Torrtoalett
 Minireningsverk

Avstånd från avloppsanläggning till vattentäkt och bergvärmeanläggning
Övriga brunnar inom 100 m, ………….m,………….m,………..m,………….m,…………..m
(grävd eller borrad anges med g eller b)
Avstånd till bergvärmeanläggning/ar:
…………..m, ………….m, ………….m, …………

Avstånd från avloppsanläggning till högsta grundvattenyta eller berg
Grundvattenyta: …………..m

Berg: ………………...m

Avstånd från avloppsanläggning till sjöar och vattendrag
Sjö: …………………………….............. Avstånd: …………………
Vattendrag: …………………………….. Avstånd: ………………….

Fyll i de uppgifter som gäller för avloppsanläggningen
Infiltrationsanläggning/markbädd OBS! Bifoga resultat ifrån jordprovtagning (siktkurva)
 Infiltration:

 Markbädd:

 Annan, ange typ:
Dimensioner (längd x bredd x djup) i meter:

Bilfogade uppgifter:

 Jordprov/siktkurva

 Perkolationsprov

 Vertikal skiss på infiltrations-/markbädden.

Slamavskiljare (Locket ska vara lättillgängligt för slamtömning)
Fabrikat och modellbeteckning:

Antal kamrar: :

 två

 ja

Typgodkänd:

 tre

 nej

Våtvolym (volym under utloppsnivån):

Sluten tank
Fabrikat och modellbeteckning:

Typgodkänd:

Volym:

Överfyllnadslarm:

 ja

 ja

 nej

 nej

Minireningsverk (för installation av minireningsverk krävs det ett serviceavtal)
Fabrikat och modellbeteckning:
Reningseffekt (anges i %)
Fosforreduktion (Tot P): …………%
Reduktion av biologiskt nedbrytbart material (BOD7):……………%
Möjlighet till Serviceavtal:  ja
 nej Fällningskemikalie:

 ja

Efterpoleringsbädd (längd x bredd x djup), kornstorlek hos bäddmaterialet:
Utsläppspunkt:

 Infiltreras i mark

 Släpps ut i dike

OBS! Utsläppspunkten ska markeras på bifogad fastighetskarta.
Förmultningsklosett/torrtoalett
Fabrikat och modellbeteckning:
Finns urinseparering:

 ja

Omhändertagande av latrin:

 nej
 hämtning

 egen kompostering

 nej

Till ansökan bifogas:
1. Fastighetskarta (t ex 1:300) som visar avloppsanläggning inklusive ledningar, slamavskiljare, infiltration/markbädd ev. sluten tank, energibrunnar samt vattentäkter inom 100 m, markera avstånd och riktning (pil).
2. Tillstånd/servitut krävs vid utnyttjande av annans mark för utsläpp av avloppsvatten.
3. Jordprov/siktkurva alt. perkolationsprov krävs vid infiltration i mark.
4. (Grannsamråd)

Ort och datum:

Underskrift (sökanden):

Namnförtydligande:

* För handläggning av ansökan/anmälan debiteras avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 2015-11-18, § 122. Observera att avgift även debiteras för ansökan/anmälan som
leder till avslag.

