ANSÖKAN/ANMÄLAN
ÅSELE KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden
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om att inrätta/ändra avloppsanordning
enligt 13-14 §§ förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Sökande
Namn

Telefon

Utdelningsadress (gata, box, etc)

Mail

Postnr och ort

Organisations-/personnummer

Fastighet
Fastighetsbeteckning (där avloppsvattnet kommer ifrån)

Fastighetens adress

Fastighetens ägare (om annan än sökanden)

Telefon

Utdelningsadress (gata, box, etc) postnr och ort

Mail

Byggnadens användning
(om annan - ange vad nedan)

Permanentboende

Fritidshus

Annan

Annan användning av byggnaden, specificera

Entreprenör (ansvarig för grävning och rörarbeten)
Namn

Telefon

Anläggningen är avsedd för
Bad-, disk och tvättvatten
Antal hushåll

Toalettvatten

Antal personer

Anläggningen är gemensam med följande fastighet/fastigheter

Förbehandling
Typ av uppsamlingsanordning för slam
(om annat - ange vad nedan)

Tvåkammarbrunn

Trekammarbrunn

Sluten tank

Annat

Annan anordning, specificera
Slamavskiljarens/tankens våtvolym (m3)

Fabrikat

Typ

Efterbehandling
Reningsanordning

Infiltration

Kasset/kompaktinfiltration

Markbädd

Minireningsverk

Annan

Annan reningsanordning, specificera
Total spridningsyta (m2)

Ange total längt på spridningsledningar (m)

Fabrikat/modell:

Avloppsanläggning i dagsläget
Kort beskrivning av befintlig avloppsanläggning

Var god vänd!
_______________________________________________________________________________________________________________
Postadress
Besöksadress
Telefon, fax, e-post
Åsele kommun
Kommunhuset
Tel. 0941 – 140 06
Miljö- och byggnadsnämnden
Vasagatan 5
Växel: 0941 – 140 00
919 85 ÅSELE
Åsele
E-post: miljobygg@asele.se
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Skyddsavstånd och förutsättningar
Egen dricksvattenbrunn (m)

Annans dricksvattenbrunn (m)

Dike, vattendrag (m)

Tomtgräns (m)

Provgrop har grävts till ett djup av ………….. meter (om möjligt minst 2 meter)
Grundvatten har påträffats på ………….. meter under markytan
Avstånd till berg från markytan …………… meter
Grundvatten har inte påträffats

Berg har inte påträffats

Tillgänglighet för slamtömning
Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank är (m) Rekommenderat max 10 meter

Färdigställande
Anläggningen beräknas vara färdigställd (datum)

Övriga upplysningar

Bilagor:
Situationsplan med måttangivelser (avloppsanläggningens tänkta placering, med avstånd till
dricksvattenbrunnar, diken/vattendrag, berg- och jordvärme inom 200 m samt fastighetsgränser, byggnader)
Siktanalys (från infiltrationsplatsen)
Funktionsbeskrivning (exempelvis produktblad från tillverkaren eller hänvisning till hemsida)
Ärendet kommer inte att handläggas innan alla handlingar är kompletta.

Information
Ett tillstånd att inrätta avloppsanordning gäller i 5 år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggning
inte påbörjats inom 2 år. Sökanden ska själv inhämta de ev. tillstånd, servitut etc. som krävs för t ex intrång på
annans fastighet.

…………………………………………………………
Ort och datum

……………………………………………………….
Underskrift
……………………………………………………….
Namnförtydligande

Anmälan med bilagor skickas till:
Åsele kommun
Miljöenheten
919 85 Åsele
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i vår databas för administration och andra åtgärder som behövs för att
handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik. Information om hur Dina personuppgifter
används lämnas av Åsele kommun, som är personuppgiftsansvarig, tel. 0941-140 00.
Vill Du att Dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § PUL) eller vill Du erhålla besked om registrerade
personuppgifter (26 § PUL) kan Du skriftligen begära detta. Skicka Din begäran till Åsele kommun, 919 85 Åsele.

