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ANSÖKAN/ANMÄLAN
Inrättande eller ändring av avloppsanläggning
Insändes till:

Samhällsenheten
Box 100
796 22 Älvdalen

För kortast möjliga handläggningstid är det viktigt att
du fyller i alla uppgifter och skickar med relevanta
bilagor. Innan Samhällsenheten fattar sitt beslut skickas
ärendet för yttrande till huvudman för vatten och avlopp.

kommun@alvdalen.se

Avser:

Sökande

Nyanläggning

Namn

Ändring/ombyggnad

Personnummer-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-post

Telefon dagtid

Telefon mobil

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Telefon dagtid

Namn

Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Postnummer

Fastighetens adress
Typ av byggnad

Postort
Ange vad

Permanentbostad

Fritidshus

Annat

Antal hushåll anläggningen avses betjäna

Kommunalt vatten

Antal personer anläggningen avses betjäna

Egen vattentäkt

Vattenledningsförening

Anläggningen avses belastas med
WC (Vattentoalett)

Dusch

Badkar, volym (l):

Disk/kök

Tvätt

Typ av avloppsanläggning
Förbehandling

Trekammarbrunn

Brunn:

Tvåkammarbrunn

Ny

Befintlig, ålder

Våtvolym (m3) Fabrikat

Befintlig

Efterföljande rening

Tät markbädd

Tät markbädd med moduler
Yta, m2

Infiltration

Infiltration med moduler

Ledningslängd, m

Fördelat på antal ledningar

Fosforavlastning

Fosforfälla

Kemisk fällning
Typ/Fabrikat

Minireningsverk

Urinseparering
Ange vart det renade vattnet leds

Infiltration

Markbädd

Volym, m3

Sluten tank (endast WC)
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Ange vad

Annan reningsanordning

Skyddsavstånd
Ange avstånd till närmaste
Dricksvattenbrunn, m

Vattendrag, m

Sjö, m

Ange avstånd från markytan
till högsta grundvattenyta, m Kontrollerat genom

Ange avstånd från
markytan till berg, m

Kontrollerat genom

Entreprenör (ansvarig för utförandet av avloppsanläggningen)
Företagets namn

Kontaktperson

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer

E-postadress

Telefon dagtid (även riktnummer)

Postort

Bilagor (Bifogas för att ansökan ska vara komplett)
Översiktskarta

Här markeras dricksvattenbrunnar på eller i närheten av
fastigheten (inom 200 meter). Borrad brunn markeras med B
och grävd brunn markeras med G

Situationsplan

Visar avloppsanläggningens läge (inkl. utsläppspunkt av spillvatten
vid andra lösningar än infiltration), fastighetsgränser, byggnader,
plats för provgrop, uppställningsplats för slamtömningsbil

Ritning i längd- och tvärsektion

För markbäddar och infiltrationer

Resultat från undersökning av
markens infiltrationsförutsättningar

När avloppsvatten ska omhändertas av marken, t ex i en
infiltrationsanläggning, ska resultat från undersökning av
markens infiltrationsförutsättningar (t ex genom siktanalys eller
perkolationstest) samt besiktning utförd av sakkunnig redovisas.

Teknisk beskrivning

Ritning, dimensionering, prestanda, servicebehov, funktionsbeskrivning

Handläggningsavgift
Nytt avlopp för 1 hushåll: Sluten tank: 3 840 kr, Övriga 6 720 kr

Övriga ansökn/anmäln: Timavgift (960 kr/h) enligt fastställd taxa

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 1. Dina personuppgifter
används för att behandla din ansökan/anmälan. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används
eller vill att de skall ändras, är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Samhällsenheten.

Sökandens underskrift
Datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Upplysningar
1. Arbetet med att uppföra anläggningen ska utföras av sakkunnig eller under överinseende av sådan.
Anläggningens utförande ska dokumenteras i en entreprenörsrapport.
2. I handläggningen ingår ett besök på aktuell fastighet. Ägarna till berörda intilliggande fastigheter kommer
att tillsändas ansökan när den är komplett för att de ska kunna lämna synpunkter på planerad verksamhet.

1

GDPR träder i kraft den 25 maj 2018. Fram till dess behandlas uppgifterna enligt Personuppgiftslagen (PuL).
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