Ansökan/anmälan
inrättande av avloppsanordning
enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 13§ eller 14§.
MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETEN

Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av
enskild avloppsanläggning i Höörs kommun
Grunduppgifter
Fastighetsbeteckning:

______________________________________________

Fastighetens adress:

______________________________________________

Namn:

__________________________________________________________

Personnummer: __________________________________________________________
Adress:

________________________________Telefon: __________________

Postadress:

_______________________________ E-post: ___________________

□ Permanentbostad
□ Ny avloppsanläggning
Till avloppet anslutna enheter

□ BDT (bad, disk, tvätt)

□ Fritidsbostad
□ Ändring av avloppsanläggning
□ WC (klosett)

□ __________

Antal boende ____ st
Slamavskiljare eller sluten tank

□ Slamavskiljare WC/BDT

□ Slamavskiljare enbart BDT

Fabrikat/modell ________________
3
Volym ____m

Fabrikat/modell ________________
3
Volym ____m

□ Sluten tank ____ m

3

Efterföljande rening

□

Infiltrationsanläggning






□

Upphöjd anläggning
Förstärkt anläggning
Pump
2
Siktanalys – yta: ___ m
Perkolationstest i rör

□

2

Markbädd med en yta av ____ m





Tät
Upphöjd
Öppen
Pump

Annan anläggningstyp ___________________________________

Förutsättningar för markanläggningen
Minsta avstånd från markyta till högsta grundvattennivå ____ m (feb - mars)
Minsta avstånd från markyta till berggrund ____ m (om jordtäcket < 2,5 meter)
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Vattenförsörjning

□ Kommunalt vatten
□ Egen brunn
□ Gemensam brunn
Fosforreduktion

□ Fosforfälla
□ Översilning
□ Damm/våtmark

□ Grävd
□ Grävd
□
□
□

□ Borrad
□ Borrad

Urinsortering

Djup ____ m
Djup ____ m

□

Annat

Kemisk fällning
Biofilterdike

Skyddsavstånd från avloppsanläggningen
Egen brunn
Andra brunnar inom 100 m, grävda
Andra brunnar inom 100 m, borrade

_____ m
_____ m
_____ m

Entreprenör
Namn: ________________________________ Telefon: _________________________
Arbetet beräknas starta: ________________ Mobiltelefon: _____________________
Upplysningar
Till ansökan skall bifogas planskiss i skala 1:400 eller 1:1 000. Jordanalysprotokoll från
jordprov på infiltrationsplatsen skall alltid bifogas om skiktanalys används vid
dimensionering av någon form av infiltrationsanläggning. I det fall perkolationstest i rör
används skall testresultatet inlämnas till miljö- och byggmyndigheten senast i samband
med installationskontrollen. Sökanden får själva inhämta de eventuella tillstånd och
servitut som kan krävas för intrång på annans fastighet, anslutning till dike m.m. Ett
tillstånd utfärdat av miljö- och byggnadsnämnden gäller i fem år men förfaller om arbetet
med anläggningen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år. Avgift för
tillstånd eller tillsyn debiteras enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa fastställd av
kommunfullmäktige i Höör. Aktuella typritningar finns på Miljö- och byggmyndigheten.
Kontakta Miljö- och byggmyndigheten om ni har några ytterligare frågor, 0413-280 00.

______________________________
Ort och datum

____________________________
Underskrift fastighetsägare

För din information vill vi meddela att personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att elektroniskt sparas och
användas för ärendets behandling i enhet med PUL (1998:204). Om ni vill ha mer information om hur dina personuppgifter
används eller om du vill att de ska ändras är vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Miljö- och byggmyndigheten.

