Anmälan om enskild avloppsanläggning
enligt 13 § eller 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd



Anmälan om ny avloppsanläggning för BDT (bad, disk och tvätt) (§ 13)



Anmälan om ändring av befintlig avloppsanläggning (§ 14)

Fastighetsbeteckning
Namn

Fastighetsägare, namn

Adress

Fastighetsägare, adress

Postadress

Fastighetsägare, postadress

Personnummer

E-post

Telefonnr, bostad

Telefonnr, mobil

Telefonnr, arbete

Typ av fastighet:

 Helårsbostad

 Fritidsbostad

Antal personer i hushållet som ska
använda avloppet:



Reningsanläggning
Slamavskiljare

 Ny

Våtvolym, m3

Fabrikat

 Befintlig

 Trekammarbrunn

 Annan:

Avloppsvattnet leds sedan till

 Infiltration (normal)

 Infiltration (förstärkt/upplyft)

 Markbädd och vidare till:

Annan anläggning
Placering

Placering helt eller delvis på annan mark

 Helt på egen tomt

 På fastigheten:

 Markägarens tillstånd bifogas

Sluten tank
Tankens volym, m3

Material

 Glasfiberarmerad plast

 Annat:

Registrering av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas via ansökningar/anmälningar kommer att registreras i
miljöskyddskontorets datoriserade ärende- och tillsynsregister. Mer information finns i bilagan ”Så
behandlar vi dina personuppgifter”.
Avgift
Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för avgifter inom Miljöbalkens område. Avgiften för
handläggning av anmälan om enskild avloppsanläggning varierar beroende på typ och antal
anslutna personekvivalenter. För mer information se informationsbladet som bifogas med denna
blankett, eller kontakta miljöskyddskontoret.

Underskrift

Ort och datum

På nästa sida finns viktig information om bilagor och avgifter!

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

Version 2020-02-18

Ifylld blankett skickas till: Miljöskyddsnämnden, 441 81 ALINGSÅS

Information: Anmälan om enskilda avloppsanläggningar
Handlingar
För att din anmälan ska kunna behandlas av oss måste vi få in följande handlingar:
1. Anmälan
2. Situationsplan i lämplig skala, förslagsvis nybyggnadskarta i skala 1:400
Av situationsplanen ska framgå:
- Fastighetsgränser och tillfartsväg.
- Provgroparnas läge.
- Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
- Egen befintlig eller planerad vattenbrunn.(Brunn för dricksvatten eller energi)
- Andra vattenbrunnar inom 100 m från avloppsanläggningen, samt avståndet till sjö eller
vattendrag (åar, bäckar eller diken).
- Förslag till placering och utformning av avloppsanordningen.
3. Höjd- och lutningsförhållandena redovisas i särskild profilskiss i de fall sådan är nödvändig
för bedömning av anmälan. Detta gäller även sluten tank. På denna kan även anges
infiltrationens / markbäddens totala längd samt ledningars och brunnars dimensioner.
4. Skriftligt medgivande från ägare av annan fastighet om avloppsanläggningen helt eller
delvis måste läggas på annans mark.
5. Intyg om att ägare till de fastigheter som berörs av din avloppsanläggning har informerats
om den planerade avloppsanläggningen, i de fall sådan är nödvändig för bedömning av
anmälan.
6. Protokoll från siktanalys i de fall sådan är nödvändig för bedömning av anmälan.
Råd och anvisningar
Miljöskyddskontoret upprättar inte förslag till tekniska lösningar, men lämnar råd och
anvisningar för enskilda avloppsanläggningar.
Avgifter

För miljöskyddsnämndens prövning av anmälan utgår avgift enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige 2018-06-13, § 117. Notera att avgift tas ut i enlighet med gällande taxa vid
dag för inkommen ansökan/anmälan.


Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett dimensionerad
för högst 5 personekvivalenter
7 600 kr
Om ansökan/anmälan avser spillvatten från fler än en fastighet eller för 6-200
personekvivalenter ska, förutom avgift enligt punkt 1, timavgift motsvarande 4 timmar
per tillkommande fastighet tas ut.



Ändring av avloppsanordning

Alingsås kommun, miljöskyddskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 60 00
E-post: miljo@alingsas.se Webbplats: www.alingsas.se

7 600 kr

