Ansökan/anmälan

Enskild avloppsanläggning
Datum:

Kontakter med kommunen i detta ärende:
Telefon: 0650-190 00 (växel)
E-post: miljokontoret@hudiksvall.se

Enligt 13-14 §
Förordningen
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Norrhälsinge Miljökontor
824 80 Hudiksvall

Sökande och fastighet
Organisations-/personnummer

Fastighetsägare/sökande

Telefon, dagtid (även riktnr)

Postadress (dit beslutet ska skickas)

Postnummer och postort

E-postadress

Godkänner du/ni kommunikation via e-post

Fastighetsbeteckning

Antal boende

Ja

Nej

Entreprenör
Entreprenör

Telefon, dagtid (även riktnr)

E-postadress

Uppgifter om avloppsanläggningen
Bad, disk och tvätt
WC

Annan toalett, ange typ (tex mulltoa)

Avloppsvattnet leds till 1)
3-kammarbrunn (2)

Ny

Befintlig

Våtvolym

m3

2-kammarbrunn (2)

Ny

Befintlig

Våtvolym

m3

Sluten tank (8)

Ny

Befintlig

Våtvolym

m3

Minireningsverk (bifoga information om anläggningen och efterpoleringssteg)
Efter slamavskiljning leds avloppsvattnet till 1)

Infiltration (3)

Upplyft infiltration (4)

Förstärkt infiltration (5)

Markbädd (6)

Upplyft markbädd (7)

Annat:

Biomoduler av fabrikatet:
Kryssa även i utformning ovan, tex infiltration eller markbädd
Vattenförsörjning

med:

st moduler med en yta av:

m2

Typ av brunn

Egen brunn

Borrad brunn

Gemensam brunn

Grävd brunn

Kommunalt vatten
Källa
Det finns inga vattenbrunnar inom 200 meter.
Jag har markerat befintliga vattenbrunnar inom 200 meter och angett avstånd från markrening på bifogad
situationsplan.
Marktillgång
Anläggningen blir helt belägen
på egen mark

Anläggningen berör grannens
mark

Muntligt medgivande finns
Skriftligt medgivande finns

Underskrift
1) Siffror inom parentes anger resp faktablad, som finns att få hos
Miljökontoret och på vår hemsida hudiksvall.se.

Anvisningar se nästa sida!

Blankettutgivare Hudiksvalls kommun ©
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Dataskyddsförordningen (GDPR)
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna www.hudiksvall.se/personuppgifter för
att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

2 (2)

För att din ansökan ska kunna behandlas av miljökontoret ska du lämna in följande
uppgifter:
Rita en situationsplan (se exempel nedan) som visar

•

Befintliga och planerade byggnader på tomten.

•

Förslag på var avloppsanläggningen ska placeras (slamavskiljare, infiltration/-markbädd eller tank).

•

Tillfartsväg och uppställningsplats för slamtömningsfordon. Avståndet mellan fordonet och
slamavskiljare/tanken bör inte överstiga 20 m och höjdskillnaden ska inte överstiga 6 meter. Vägen
till slamavskiljare/tanken måste tåla en tung lastbil.

En karta som visar var din och dina grannars vattenbrunnar är placerade

Markera samtliga vattenbrunnar som finns inom en radie av 200 m från din planerade markbädd eller
infiltration. Använd gärna en översiktskarta.
Undersökningar som krävs inför tillstånd
Innan beslut kan fattas om avloppsanläggningens placering och utformning behöver du undersöka
förutsättningarna på platsen, t.ex. om avståndet ner till högsta grundvattennivå eller berg är tillräckligt. Detta
kan man få en uppfattning om genom att gräva provgropar. En provgrop visar också markens
genomsläpplighet.
Miljökontoret utför alltid ett platsbesök innan beslut fattas. I samband med detta tittar vi på din provgrop.
Har du frågor, kontakta gärna Norrhälsinge Miljökontor, telefon 0650-193 32.
Avgifter för tillstånd
Avgifter tas ut enligt fastställd taxa.

