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Ansökan/anmälan om enskild avloppsanordning,
enligt 13 § och 14 § förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Permanentboende

Fritidsboende

Antal boende:

Sökande
Namn

Personnummer eller organisationsnummer

Adress

Postnummer och ort

Telefon dagtid

E-postadress

Ansökan/Anmälan*
Ansökan/anmälan avser
med

Ny avloppsanläggning

Ändring av avloppsanläggning

WC

Endast BDT (bad-, disk- och tvättvatten)

WC och BDT

Vi har annan toalett än vattentoalett, en:
Ändringen avser:
Gemensam avloppsanläggning för

st. hushåll.

Fastighetsbeteckningar:

*Se Information på sista sidan.

Anslutna enheter
Ska större bad t.ex. jacuzzi anslutas?
Ja

Nej

Om ja, hur har anläggningen anpassats för detta?

Renas dricksvattnet med filter som har backspolning?
Ja

Nej

Om ja, hur tas backspolningsvattnet om hand?
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Avloppsanläggningens utformning
Dimensionering:

st. hushåll

Slamavskiljare

Fabrikat och modell:

Kommer befintlig slamavskiljare att användas?

m3

Volym:
Ja*

Nej

*Ska en befintlig slamavskiljare användas behöver denna täthetsprovas. Protokoll för läckagestest ska bifogas ansökan.

Sluten tank

Fabrikat och modell:

m3

Volym:

Vilken typ av extremt snålspolande toalett (med max 1 liter/spolning) kommer att anslutas till den slutna tanken?
Modell:
Minireningsverk

Fabrikat och modell:

Kommer ni teckna serviceavtal?

Ja

Nej

Finns larm?

Ja

Nej

Finns bräddavlopp?

Ja

Nej

Efterbehandling

Sluten tank

Om Ja, leds bräddavlopp till:

Infiltration

Markbädd

Dike/recipient

Fördelningsbrunn

Ja

Nej

Skibord/Flödesreglering

Ja

Nej

Annat:

Yta (m2)
Biomoduler

Tät markbädd

Ja

Nej

Typ:

Spridningsledningarnas förhållande till markytan:
Efterbehandling
minireningsverk

m

Över

Spridningslager, material

Spridningslagrets tjocklek (cm)

Markbäddssandlager/förstärkningslager, material

Lagrets tjocklek (cm)

Ev. Dräneringslager

Dräneringslagrets tjocklek (cm)

Fabrikat och modell

Prefabricerat
reningssteg

Fosforrening
Förfällning av fosfor

Fabrikat och modell:

Fosforfälla

Storlek:

kg

Utsläpp från avloppsanläggningen
Utsläppspunkt för det renade avloppsvattnet:
Sjö

m3

Volym:

Bäck/Dike

Stenkista/Singeldike

OBS! Markera även utsläppspunkten på situationsplanen.

Annat:

Under
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Avstånd från avloppsanläggning till vattentäkter, energiborrhål eller ytjordvärme
Egen vattentäkt:

m

Borrad

Grävd

Grannars vattentäkter:

m

Borrad

Grävd

m

Borrad

Grävd

m

Borrad

Grävd

Borrhål för bergvärme:

m

Ytjordvärme:

m

Avstånd från markytan till grundvatten och berg
Grundvatten:

m

Berg:

m

Datum:

Hur konstaterades avstånd till grundvatten och berg?

Har grundvattenrör anlagts?

Ja

Nej

Datum:

Avstånd till uppställningsplats för slamtömningsfordon/kranbil
Från slamavskiljare:

m

Från fosforfilter:

m

Uppfyller Sörmland Vatten och Avfall ABs krav på körväg och uppställningsplats.
För specifikationer, kontakta Sörmland Vatten och Avfall AB på 0150-800 100 eller www.sormlandvatten.se

Arbetet utförs av
Namn eller företag

Telefon

E-postadress

Telefon mobil

Adress

Postnummer och ort

Grannintyg
Grannintyg ska lämnas av fastighetsägare med vattentäkter inom 150 meter från infiltrerande del eller utsläppspunkt, samt
övriga fastighetsägare som kan vara berörda av avloppsanläggningen eller dess placering. (Fortsätt på nytt papper om mer
utrymme krävs.)
Fastighetsbeteckning

Namn

Fastighetsbeteckning

Namn

Sökandens underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)
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Information till ansökan/anmälan om enskild avloppsanordning
Till ansökan/anmälan ska du även bifoga följande!


En situationsplan som bland annat ska visa placeringen av avloppsanordningens alla delar på fastigheten,
vattentäkter, vattendrag, fastighetsgränser m.m. Samtliga relevanta avstånd ska anges.



En sektionsritning som visar avloppsanordningen i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden. Avstånd till
markytan, och grundvattenytan eller berg, ska framgå. Behövs dock inte vid helt slutna system.



Teknisk beskrivning/information från tillverkaren om anläggningen. Kontrollera att rätt modell beskrivs.



Om avloppsanläggningen inkluderar en infiltrerande del ska kornfördelningsdiagram, siktkurva eller
perkolationsprov inkomma tillsammans med ansökan/anmälan. Kurvan ska visa jordprovets alla fraktioner.

För ytterligare information om situationsplan eller sektionsritning, kontakta miljökontoret eller besök vår hemsida
www.vingaker.se. För hjälp med teknisk beskrivning eller jordprov bör ni kontakta er entreprenör eller tillverkaren.

Ansökan eller anmälan?
Bedömning om ert ärende ska handläggas som en ansökan eller en anmälan görs av samhällsbyggnadsenheten utifrån
fastställda kriterier.
Vid nyanläggning för BDT (bad-, disk- och tvättvatten) handläggs ärendet generellt som en anmälan, det finns dock undantag.
I vissa områden, som bedöms känsliga, krävs tillstånd och då handläggs ärendet som en ansökan. De berörda områdena finns
utpekade i Vingåkers kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa.
Vid nyanläggning för WC eller WC+BDT krävs ett tillstånd och då handläggs ärendet som en ansökan.
Vid ändring av befintlig tillståndspliktig anläggning behövs en anmälan om ändring av avloppsanläggning som handläggs
som en anmälan. Vissa ändringar kan dock kräva ett nytt tillstånd och då handläggs ärendet som en ansökan. Kontakta gärna
samhällsbyggnadsenheten för information om vilka ändringar som kräver ett nytt tillstånd.

Ärendets gång
Efter att en komplett ansökan/anmälan skickats in gör samhällsbyggnadsenheten tillsammans med er och/eller er
gräventreprenör ett besök på fastigheten. Är inte ansökan/anmälan komplett kommer ni få en uppmaning att komplettera er
ansökan. Om detta inte görs inom utsatt tid kan ärendet komma att avvisas på grund av bristande beslutsunderlag.
När din ansökan/anmälan är komplett och bedöms som godtagbar, meddelar samhällsbyggnadsnämnden
tillstånd/godkännande för anordningen. Observera att du inte får börja gräva avloppsanordningen innan du fått beslut från
samhällsbyggnadsnämnden!

Avgift
Avgift för handläggning tas ut enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. I handläggningsavgiften ingår granskning av ansökan
(fullständiga handlingar), samråd, förbesiktning, beslut, granskning av utförandeintyg och fotodokumentation, slutbesiktning och
slutinspektionsmeddelande. Full avgift ska betalas även om ansökan dras tillbaka eller vid avslag på ansökan. Handläggningstid
utöver det som nämnts ovan debiteras med timavgift.
Har ni frågor, kontakta gärna samhällsbyggnadsenhetens miljöinspektörer: 0151-191 00 (kommunens växel) eller
samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se.

Blanketten sänds till
Vingåkers kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
643 80 Vingåker

