Dok.nr: BI. 7: 3

Anvisningar för ritning som skall bifogas ansökan/anmälan om
tillstånd för inrättande av enskild avloppsanordning
Det är viktigt att ritning utförs enligt nedanstående anvisningar för att
Samhällsbyggnadsnämnden skall kunna bedöma Er ansökan korrekt och för att göra
det möjligt att arkivera ritningar så att man även i framtiden har tillgång till dessa
uppgifter. Ritningen skall vara utförd så att det i framtiden går att hitta
avloppsanläggningen med utgångspunkt från ritningen.
Följande skall redovisas på ritningen
Ritning utförs i lämplig skala (1:400-1:1000) eller med längder och avstånd utsatta på
ritning.
Av ritningen ska tydligt framgå: fastighetsgränser och tillfartsvägar, eventuellt
närbelägna vattendrag/diken/sjöar, befintliga och/eller planerade byggnader på
fastigheten, placering och avstånd till alla vattentäkter inom 150 meter från avloppsanläggningen (även om den egna eller grannars fastigheter i dagsläget har kommunalt
vatten ska gamla vattentäkter framgå), förslag till placering av avloppsanläggning och
sträckningen av avloppsledningar, markens lutning och i förekommande fall även
provpunkt för jordprov.
Avloppsanläggningens alla ingående delar skall redovisas på ritningen t ex alla
avloppsutgångar från huset, slamavskiljare, fördelningsbrunn, infiltrations-/markbädd,
utloppsbrunn och i förekommande fall utsläppspunkt till vattendrag, dike, dränering
eller liknande.
Följande uppgifter skall var angivna på ritningen
På ritningarna längst ner till höger skall anges, fastighetsbeteckning, åtgärd (t ex ny
avloppsanläggning), uppgift om använda skalor, datum samt underskrift av den som
upprättat ritningen.
Behövs grannens yttrande?
Berörda grannar skall ges tillfälle att yttra sig över den tilltänkta åtgärden. Vilka är
berörda? I normalfallet är det grannar med bostadshus eller vattenbrunn/täkt inom 150
meter från den tänkta avloppsanläggningen. Yttrande kan lämpligen lämnas på
ritningarna till den aktuella avloppsanläggningen och görs som originalunderskrifter av
samtliga lagfarna ägare. Lämplig formulering:

Som ägare till fastigheten Fastighetsbeteckning
godkänner jag åtgärd enligt denna ritning.
Datum
Namnteckning_____________________
Namnförtydligande
Ex e mp e l p å r itn ing 

Åkermark

60 m

KARLSHEM 12:10
70 m

Tillfartsväg

KARLSHEM 12 :11

Som ägare till fastigheten Karlshem
12:11 godkänner jag åtgärder enligt
denna ritning.
2008-11-17

Karl Karlsson

Vattentäkt

Planerad avloppsanläggning på

Provpunkt, jordprov

Karlshem 12:10

Trekammarbrunn 2 m3,
typ Uponor family

Ritad av Rickard Ritare

Infiltrationsanläggning 24 m2
4x6m

2008-11-03

Skala 1:400

N

