Ansökan/anmälan - avloppsanordning
(EB.19:15)
Inrätta/ändra avloppsanordning eller ansluta vattentoalett till befintlig
avloppsanordning enligt 13-14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Sjöbo kommun
275 80 Sjöbo

Miljöenheten
tele: 0416-27 000

miljo@sjobo.se

Sökande (Kommunicering i ärendet kommer i största mån ske digitalt, ange därför din epost.)
Namn

Telefon

Utdelningsadress

Epost

Postadress

Organisations-/Personnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning (där avloppsvattnet kommer ifrån)

Fastighetsadress

Fastighetsägare (om annan än sökanden)

Tfn bostaden

Utdelningsadress

Tfn arbetet

Postadress

Om avloppsanordningen (eller delar av) kommer att vara förlagd på annan fastighet?
Ange fastighet:

Byggnaders användning (Om annan ange vad)
Permanentboende

Entreprenör

Fritidshus

Har samråd skett med berörda fastighetsägare?

Ja
Nej
OBS! Ni ska som sökande själv inhämta de eventuella tillstånd, servitut m.m. som kan
krävas för t.ex. intrång på annans fastighet, anslutning till dike och liknande.

Annan

(Ansvarig för grävning och rörarbeten)

Namn

Utdelningsadress

Tfn arbetet

Postadress

Epost

Spillvattnet
Antalet WC

st

Antalet personer

Antalet hushåll

st

st

Övrigt spillvatten (Om annan ange vad)
Bad/dusch

Disk

Urinseparerande system (2 urinbehållare krävs)

Tvätt

Avloppsanordningar

Annan

Ja

Om ja, ange hur och av vem urinen ska tas om
hand under övriga upplysningar

(Alternativen nedan kan kombineras. Val av reningsteknik styrs av lokalisering, markens förhållanden

samt avstånd till sjöar och vattendrag, läs mer om val av avloppsteknik på www.avloppsguiden.se)
Slamavskiljarens våtvolym

Slamavskiljare fabrikat/modell

Fosforfälla

m3

Ny slamavsk.

Reningsanordning (Om annan ange vad under övriga upplysningar)
Minireningsverk

Markbädd

Minireningsverkets fabrikat/modell

Infiltration

Resorption

Ja

Metod för uppmätning av högsta grundvattennivå, kontroll i
Provgrop (2,5-3 meter)

Avstånd från reningsanordning till närmsta

m3

Ja, modell:

Annan

Reningsanordningens yta

m2
Sluten tank/volym

Bef.

Ange vart utsläpp avses ske efter rening (gäller ej infiltration)

dike/vattendrag/sjö........m, väg........m, tomtgräns........m

VAR GOD VÄND!

Grävd brunn

Annan

Avstånd från markyta till högsta grundvattennivån

m

2(2)

Vattentäkter
Avstånd till närmaste

(inom 150 m från reningsanordning, infiltration, markbädd etc; även egen vattentäkt)
Antal hushåll

m
Antal övriga

st
Antal hushåll

st

st

Typ av vattentäkt (Om annan ange vad)
Grävd

Borrad

Borrad med uppsamlingsbrunn

Spets

Kommunalt

Spets

Kommunalt

Typ av vattentäkt (Om annan ange vad)
Grävd

Borrad

Borrad med uppsamlingsbrunn

Färdigställande
Anläggningen beräknas vara färdigställd (datum)

Övriga upplysningar

Följande ska bifogas ansökan/anmälan:


Skriftligt intyg från tekniska förvaltningen på att slamtömning är möjlig utifrån tänkt placering av
avloppsanläggning och att avfallsföreskrifterna följs. Gäller också placering av eventuell
fosforfälla.



Ritning (skala 1:400-1:1000) som visar fastighetsgränser, tillfartsvägar, byggnader, vattentäkter
inom 150 m, diken och vattendrag, befintliga och planerade avloppsanordningar inkl. ledningar.



Jordanalysprotokoll från jordprov på infiltrationsplatsen (vid infiltration)



Driftinstruktioner drift/underhåll, säkerhetsdatablad för fällningskemikalie, undertecknat
servicekontrakt med leverantör, fakta/informationsblad (vid minireningsverk)



Alla förekommande sakägare som har vattentäkter inom en radie på 150 meter från den
planerade avloppsanläggningen ska skriva under. Även andra i närområdet som kan beröras,
genom påverkan på diken, ledningar m.m., ska skriva under.

Datum och sökandens underskrift
Sjöbo kommunfullmäktige har beslutat om timbaserad taxa enligt Kf § 14/20
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett
enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett till avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark
eller vatten som försörjer 1-10 pe
2. Inrättande av vattentoalett till avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark
eller vatten som försörjer 11-25 pe
3. Inrättande av vattentoalett till avloppsanordning med avloppsutsläpp till mark
eller vatten som försörjer 26-200 pe
4. Inrättande av annan avloppsanordning
5. Inrättande av vattentoalett till sluten tank
Handläggning av anmälan avseende:
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Antal timmar
6 timmar
10 timmar
timavgift
4 timmar
4 timmar

timavgift
6 timmar

Information om behandling av personuppgifter Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) kommer de personuppgifter som lämnas i
denna ansökan/anmälan att behandlas i ett databaserat register hos Stadsbyggnadsförvaltningen i Sjöbo kommun. Behandlingen av personuppgifter
sker på grund av att förvaltningen ska handlägga ansökan/anmälan, annan myndighetsutövning och rättsliga förpliktelser. När personuppgifterna inte
längre behövs för ändamålet kommer de gallras eller fortsatt bevaras utifrån arkivändamål. Mer info om GDPR finns att läsa på Sjöbo kommuns
hemsida; www.sjobo.se

