ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE AV
AVLOPPSANLÄGGNING
Ansökan/anmälan enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd § 13 och 14.

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du skickar in ett ärende till
Kungsbacka kommun registreras den som allmän handling och dina personuppgifter sparas för att kunna hantera
ärendet. Läs mer om dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd
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Sökande
Namn

Organisations-/personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Faktureringsadress (om annan än ovan)
Faktureringsadress vid årlig tillsynsavgift för gemensamt minireningsverk (om annan än ovan)

Fastighetsägare (om annan än ovan)
Namn

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Fastighet

Fastighetsbeteckning
Adress
Postadress

Permanentbostad

Antal personer

Fritidsbostad

Antal hushåll

Bedriva särskild verksamhet som kopplas till avloppet. Beskriv verksamheten:
Anslutning av ytterligare hus eller hushåll till befintlig anläggning. Ange vad (ex attefallshus eller annan byggnad inom
fastigheten):
Gemensam anläggning med annan fastighet. Ange vilken fastighet:
Kommer delar av din avloppsanläggning (även utsläppspunkt) anläggas på annan fastighet (utanför din fastighet)?
Ja
Nej
Om ja, ange vilken fastighet:
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Tillfällig avloppslösning i avvaktan på kommunal anslutning.
Anläggning sker inom:
0-2 år
2-5 år
Kommunalt avlopp ansluts senare via:
Anslutning beräknas år:

Förening

Kommunen

Privat ledning

Finns det idag ett befintligt avlopp på fastigheten?
Ja
Nej
Om ja, vad är anslutet?
WC (vattentoalett)
Torr toalettlösning (ej vattentoalett)

BDT (bad, disk, toalett)

Kungsbacka kommun - Miljö & Hälsoskydd
Postadress

434 81 Kungsbacka

Besöksadress

Stadshuset, Storgatan 37

Telefon

0300-83 40 00

E-post

info@kungsbacka.se
Webbplats

www.kungsbacka.se
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Ansökan/anmälan avser anläggning för
Enbart WC (vattentoalett)
WC (vattentoalett) och BDT (bad, disk, tvätt)
Enbart BDT (bad, disk, tvätt)
Torr toalettlösning utan urinseparation
Torr toalettlösning med urinseparation (ej vattentoalett)
Annat:

Ny ledning sätts mellan hus och slamavskiljare eller
reningsverk
Badkar, jacuzzi eller likande motsvarande mer än 300
liter finns eller planeras

Behåller befintlig ledning mellan hus och slamavskiljare eller
reningsverk
Backspolningsfilter för dricksvatten finns eller planeras

Slamavskiljare som ska anläggas
Slamavskiljare behövs inte

Ny slamavskiljare sätts

Befintlig slamavskiljare återanvänds

Slamavskiljare integrerad i minireningsverk
Ja

Nej

Följande avloppsanläggning ska anläggas
Minireningsverk eller motsvarande prefabricerad
anläggning.

Gråvattenfilteranläggning (BDT)

Fabrikat

Efterpolering planeras?

Ja

Nej

Infiltration
Tätskikt läggs i botten av markbädd
Fosforfällningsenhet

Markbädd
Fosforfälla
Sluten tank

Torr toalettlösning

Ange fabrikat på toalett:

Beskriv toalettlösning:

Vattentäkter och skyddsavstånd

Markera samtliga vattenbrunnar inom 200 meter på situationsplan som bifogas ansökan. (Miljö & Hälsoskydd har inga uppgifter över enskilda vattentäkter.
Sökanden ansvarar för att angivna uppgifter är korrekta)
Egen dricksvattenbrunn
Avstånd
Djup

Ja

m

Nej

Ansluten till kommunalt vatten

Grävd

m

Borrad

Annat ange vad (ex. samfällighet):

Andra vattenbrunnar (inom 200 m)

Avstånd

Andra vattenbrunnar (inom 200 m)

Avstånd

Andra vattenbrunnar (inom 200 m)

Avstånd

Andra vattenbrunnar (inom 200 m)

Avstånd

Djup

m

Grävd

m

Borrad
Djup

m

Grävd

m

Borrad
Djup

m

Grävd

m

Borrad
Djup

m

Grävd

Borrad

m
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Anläggning för berg- eller jordvärme

Markera på situationsplanen som bifogas ansökan om det finns anläggning för berg- eller jordvärme inom 30 meter från planerad avloppsanälggning.
Fastighetsbeteckning:
Avstånd

Fastighetsbeteckning:

Avstånd

Fastighetsbeteckning:

Avstånd

m

Bergvärme

Jordvärme

m

Bergvärme

Jordvärme

m

Bergvärme

Jordvärme

Finns det något som kan påverka avloppsanläggningens placering? Exempelvis ledning för el eller andra ledningar
Ja
Nej
Om ja, ange vad:

Entreprenör
Firmanamn

Ansvarig utförare
Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Sakkunnig genom

Erfarenhet

Underskrift
Datum

Deltagit i utbildning
Namnförtydligande

Underskrift sökande

Blanketten skickas till
Kungsbacka kommun
Miljö & Hälsoskydd
434 81 Kungsbacka

Annat, ange vad
Datum

Namnförtydligande

Underskrift av fastighetsägare om annan än sökanden

KUNGSBACKA KOMMUN
4 (4)

TILL ANSÖKAN/ANMÄLAN BÖR DU I DETTA SKEDE BIFOGA:
• Fullmakt om annan person än fastighetsägaren står som sökande
• Situationsplan (fastighetskarta) i skala 1:400/1:500/1:1000 eller 1:2000 som visar:
-

avloppsanläggningens läge. Rita in vart varje del i avloppsanläggningen
ska placeras

-

fastighetsgränser

-

befintliga och planerade byggnader

-

uppställningsplats för slamsugningsfordon

-

läge och avstånd till närbelägna vattenbrunnar (inom 200 m). Rita in på
karta 1:2000.

-

vattendrag eller dräneringar inom 30 meter från planerad
infiltration/markbädd – ev. bergvämeanläggning

När du har skickat in ansökan/anmälan kan vi komma att kräva kompletteringar
beroende på vilken typ av avloppsanläggning du han ansökt om. Vi kontaktar dig.
Följande kompletteringar kan bli aktuella:
• Plan- och profilritning med höjdangivelser
• Tillverkarens skötsel- och installationsanvisningar om produkten eller
information om hur du avser att sköta anläggningen.
• Vid begäran från förvaltningen för Miljö- & Hälsoskydd ska protokoll från siktanalys
av provgrop eller markundersökning bifogas.

Du som sökanden ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta.
Upplysningar
Information om olika typer av enskilda anläggningar finns att få på:
www.avloppsguiden.se.
Dessutom bör så vattensnål teknik som möjligt användas.
För handläggning av ansökan eller anmälan tas en avgift ut enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

