Ansökan/anmälan
Inrättande eller ändring av avloppsanordning enligt 13 eller 14 §§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sökande
Namn

Person/organisationsnummer

E-post

Adress

Telefon dagtid

Postnummer

Ort

Eventuell särskild faktureringsadress

Fastighet

Fastighetsbeteckning

Nybyggnation av bostadshus eller byggnad

☐Ja ☐Nej
Typ av fastighet

☐Permanentbostad ☐Fritidsfastighet ☐Annat:
Antal personer som avser att nyttja avloppsanläggningen

Ska större bad t. ex jacuzzi anslutas:

☐Högst 5 personer ☐Fler än 5 personer, antal:

☐Ja ☐Nej

Ansökan/anmälan

☐Nyanläggning av enskilt avlopp med ansluten vattentoalett (ansökan)
☐Nyanläggning av enskilt avlopp från bad-, disk- och tvättvatten (anmälan)
☐Ändring av eller tillägg till en redan befintlig avloppsanordning (anmälan)
Gräventreprenör
Namn

Telefonnummer

Adress

E-post

Avloppsanläggningens lokalisering
Avstånd till närmsta granne är:_________________ m

Avstånd till dricksvattenbrunnar är:________________ m

Avstånd till högsta grundvattennivå är:________________ m
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Ansökan/anmälan avser enskilt avlopp med följande komponenter
Förbehandling

☐Slamavskiljare ☐Annat:

3

Volym (m ):

Modell (namn enligt tillverkaren):

Slutet system

3

Volym (m ):

☐Sluten tank ☐Annat:
Modell (namn enligt tillverkaren):

Markbaserad rening

2

Yta (m ):

☐Markbädd ☐Infiltration ☐Annat:
Materialbeskrivning:

Tät anläggning (geomembranduk)

☐Ja ☐Nej

Reningsverk

3

Volym (m ):

☐Reningsverk ☐Annat:
Tillverkare:
Modell (namn enligt tillverkaren):

Serviceavtal tecknas

☐Ja ☐Nej

Egen driftjournal upprättas

☐Ja ☐Nej

Ytterligare fosfor- och kvävereducerande installationer

☐Fosforfälla ☐Kemikaliefällning ☐Biofilterdike ☐Annat:
Beskrivning
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Annan anordning

Beskrivning av anläggningen

Övriga upplysningar

Följande information ska bifogas till ansökan/anmälan

1. Situationsplan i lämplig skala med måttangivelser samt följande uppgifter:
• Avloppsanläggningens placering på fastigheten
• Alla närliggande vattentäcker inom 100 meter från avloppsanläggningen
• Alla närliggande vattendrag och sjöar
2. Prestandadeklaration och CE-märkning för komponenter som omfattas av harmoniserad standard*.
* SS-EN 12566-1 Fabrikstillverkade slamavskiljare
SS-EN 12566-3 Förtillverkade avloppsanläggningar
SS-EN 12566-4 Slamavskiljare sammansatta på plats av fabrikstillverkade delar
SS-EN 12566-6 Förtillverkade anläggningar för rening av slamavskilt avloppsvatten, och
SS-EN 12566-7 Förtillverkat kompletterande reningssteg

Information

Det åligger sökande att själv inhämta de tillstånd, servitut etc. som kan krävas för intrång på annans fastighet, anslutning till
dike osv.
Ett tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgift för tillsyn och handläggning enligt ”Taxa enligt miljöbalken”, antagen av
Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Avgiften ska täcka för tillsynen, till exempel kostnader för handläggning och
inspektion.
Namnteckning, ort och datum (sökande)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Personuppgifter

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag medger att mitt ärende med personuppgifter får registreras av kommunen för diarium, handläggning och arkivering
Mer information finns på www.eslov.se/gdpr.
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