ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE/ÄNDRING AV
ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

7 § 9 kap miljöbalken och 13-14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Blanketten skickas till:
Lycksele Kommun
Myndighet
921 81 Lycksele
Vi tar gärna emot er ansökan digitalt till:
myndighetsenheten@lycksele.se

Plats för myndighetens stämpel

Sökande
Sökande, namn

Personnummer/Organisationsnummer

Utdelningsadress

Postadress

Telefon

E-postadress

Entreprenör
Namn

Namn på kontaktperson

Telefonnummer

E-postadress

Anlägger avloppet på egen hand

Fastighet
Fastighetsadress

Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare, namn och adress om annan än sökande

Typ av boende

Permanentbostad

Fritidsbostad

Annat:

Avloppet beräknas vara färdigställt, datum:

Ansökan/anmälan avser
WC (vattentoalett)

BDT (bad-, disk- tvättvatten)

Anläggningen är gemensam med följande fastigheter:

Information om vattenförsörjning
Kommunalt vatten

Egen brunn

Gemensam brunn, delas med fastighet/fastigheter:

Postadress
Lycksele kommun
Myndighet
921 81 LYCKSELE

Besöksadress
Storgatan 22

Telefon/telefax
tfn 0950-166 00 vx
fax 0950-162 97

Annat (t ex torrtoalett, förbränningstoalett)

Skyddsavstånd och förutsättningar
Uppgifter om grundvattennivå och avstånd
till berg

Provgrop har grävts till ett djup av (om möjligt minst 2 meter)

Ange antal meter

Grundvatten har påträffats på meter under markytan

Ange antal meter

Avstånd till berg från markytan

Ange antal meter

Grundvatten har inte påträffats

Tillgänglighet för slamtömning

Berg har inte påträffats

Höjdskillnad, slamavskiljarens/tankens botten hamnar inte lägre än 6 meter i förhållande till marknivån vid
slamtömningsfordonets uppställningsplats
Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är
Ange antal meter
(Bör inte vara större än 10 meter)

Beskrivning av anläggningen
Dimensionering

Antal hushåll

Antal personer

Annat:

Anläggningen är gemensam med följande fastighet/fastigheter:

Förbehandling

Ny slamavskiljare.

Våtvolym, m3

Fabrikat

Befintlig slamavskiljare.

Våtvolym, m3

Fabrikat/ålder

Fördelningsbrunn

Behandling

Ja
Normal

Infiltration

Nej
Upphöjd

Kompaktfilter/kassetter

Inbyggd

Antal

Fabrikat

Fraktion, mm Tjocklek spridarlager, cm

Total spridningsyta, m2
Normal

Upphöjd

Kompaktfilter/kassetter

Markbädd

Centimeter

Förstärkningslager

Antal

Fabrikat

Total spridningsyta, m2
Utsläpp till
Fabrikat/modell

Minireningsverk

Efterpolering, ange typ

Utsläpp till

Ytterligare behandling

Nej

Ja, vilken typ? Till exempel fosforfälla/kemfälla

Pumpbrunn

Nej

Ja

Sluten tank

Fabrikat
Finns överfyllnadslarm?

Finns larm?
Volym, m3
Ja

Ja

Nej
Typgodkänd (CE-märkt)
Nej

Annat (t ex torrtoalett, förbränningstoalett)

Fabrikat
Kommer vidare kompostering av latrin/hantering av aska att ske på
egen fastighet?

Ja

Nej

Beskriv hur vidare kompostering av latrin/hantering av aska kommer att gå till

Bilagor
Situationsplan med måttangivelser (avloppsanläggningens tänkta placering, med avstånd till dricksvattenbrunnar, vattendrag
t.ex. bäckar, sjöar mm, berg- och jordvärme inom 200 meter samt fastighetsgränser och byggnader, uppställningsplats för slambil)
Rapport från genomförd markundersökning (siktanalys eller perkulationsprov)
Längd- och tvärsektionsritning över anläggningen
Funktionsbeskrivning (t.ex. produktblad från tillverkare eller hänvisning till hemsida)
För minireningsverk, fosforfälla och liknande ska eventuellt serviceavtal bifogas.

Härmed försäkras att ovanstående lämnade uppgifter är riktiga.
Ort och datum

Sökandes underskrift

Sökandes namnförtydligande

Avgift
För handläggning av ansökan tas en fast prövningsavgift ut enligt
kommunfullmäktiges fastställda taxa.
För handläggning av anmälan tas en timavgift 900 kr/timme ut enligt fastställd taxa. .

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas.
För mer information kontakta Lycksele kommun, Personuppgiftsombudet, 921 81 Lycksele

