Ansökan om inrättande eller ändring av
enskild avloppsanläggning vid året
runtboende eller fritidshus utanför
koloniområde

Malmö stad

Miljönämnden

Information om behandling av personuppgifter: För att kunna administrera ditt ärende krävs registrering i vårt dataregister. Uppgifterna kan även användas
för uppföljning och förnyad kontakt. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även att begära rättelse av dessa. Personuppgiftsansvarig:
Miljöförvaltningen. Vårt utsedda personuppgiftsombud kan nås på telefon 040-34 10 24.

SÖKANDEN
Fastighetsbeteckning (avloppsanläggningen)

Adress (avloppsanläggning)

Namn

Person-/Organisationsnummer

Adress till sökanden, om annan än ovan

Postnummer

Telefon/mobil

E-post

Ortnamn

Fastighetsägare (om annan än sökanden)
Namn

Adress

Telefon

Postnummer

Ort

Entreprenör
Entreprenör (firmanamn)

Ansvarig utförare

Postadress

Telefon/Mobil

Ansökan/anmälan avser

Anläggningen kommer att ta emot avloppsvatten från

Ny avloppsanläggning

WC

Ändring av avloppsanläggningen

BDT-vatten (Bad-, disk- och/eller tvättvatten

Skyddsavstånd och förutsättningar
Uppgifter om
skyddsavstånd från
infiltration/markbädd till:
Tillgänglighet för
slamtömning

Egen vattentäkt
meter
ansluten till kommunalt vatten
Närmaste grannes vattentäkt
meter (om avståndet mindre än 200 meter)
Sjö, vattendrag
meter (om avståndet mindre än 100 meter)
Dräneringsledning
meter (om avståndet mindre än 100 meter)
Slamavskiljarens/tankens botten hamnar maximalt 6 meter lägre uppställningsplats för
slamtömningsfordonets
OBS! Avstånd från tömningsfordon till slamavskiljare/tank bör ej överskrida 20 meter.
Provgrop har grävts för att fastställa platsens lämplighet för infiltration/markbädd:

Uppgifter om
grundvattennivån och
jordprovtagning

Grundvattnets nivå i provgropen har uppmätts att ligga
Datum för uppmätningen

m under befintlig marknivå.

Provgropen har grävts till ett djup av mer än 2 meter under planerat läggningsdjup men grundvatten
har ej påträffats. Datum för provgrävningen
Grundvattennivån har uppmätts på annat sätt. Redovisning om när och på vilket sätt uppmätningen skett
samt resultatet redovisas på särskild bilaga till ansökan.
Perkolatiosprov / Jordprovtagning med siktanalys har utförts för bedömning av platsens lämplighet för
infiltration. (gäller enbart infiltrationsanläggningar)
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Beskrivning av anläggningen
Permanentboende

Fritidsboende

5 personer eller färre

Antal personer
anläggningen skall
betjäna

fler än 5 personer. Antal
Annat (till exempel Café, förskola etcetera:
Anläggningen ska betjäna endast ovan angiven fastighet

Fastigheter som
anläggningen skall
betjäna

Hela anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:
Del av anläggningen, nämligen
Slamavskiljare
Reningssteg
är gemensam med följande fastighet/er:
utan urinsortering

Toalett/WC

ingen WC ansluten

Övrigt
Slamavskiljning

Steg 1
Förbehandling
(slamavskiljning)

med urinsortering

Våtvolym, m2

Fabrikat

Modell

Finns godkännandebevis (Pmärkt/byggproduktcertifikat)

Kommer anordning för kemisk fällning installeras

Ja
Normal

Infiltration

Nej

Ja

Upplyft

Förstärkt

Spridningsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta,

meter under mark
Installationens yta, m

Markbädd

Nej
centimeter med markbäddssand

eller

meter ovan mark

2

Normal

Upplyft

Tät

Steg 2

Spridningsledningarnas placering i förhållande till befintlig markyta,

Behandling

Markbäddens yta, m2

meter under mark

eller

meter ovan mark

Fabrikat

Modell

Minireningsverk
Avses serviceavtal upprättas:

Ja

Nej

Annan
anläggningstyp
Steg 3
Efterbehandling

Beskriv efterbehandlingens utförande (efterbehandling behövs efter markbädd, minireningsverk och vissa andra
anläggningar):

Pumpbrunn

Avses installeras

Avses inte installeras

Sluten tank för:

Sluten tank

WC

Urin

Volym, m3

Fabrikat och modell

BDT (Bad/Disk/Tvätt)
Larmbeskrivning

Bilagor, 1 obligatorisk, 2 (endast vid anläggande av infiltrationsbädd)
1. Situationsplan med måttangivelser som visar
•
•
•

Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar
Ledningsdragning för vatten och avlopp
Avloppsanordningens läge

2. Siktanalys/ Perkolatiosprov

•
•
•

Den egna vattentäktens läge
Andra vattentäkter inom 200 m från den planerade avloppsanordningen
Marklutning

För handläggningen tas en avgift ut enligt Malmö stads Taxa enligt miljöbalken.
Ansökan skickas till: Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö.
Tänk på att åtgärden även kan innebära anmälningsplikt till stadsbyggnadskontoret. Kunddisk: 040-34 22 73.
I detta ärende kan Miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er
genom att handlingen skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på. Minst en dag senare skickar vi till
samma adress ett kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni anses delgiven handlingen två veckor
från det att vi skickat kontrollmeddelandet. Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven. Tänk på
detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni
inte kan ta del av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet,
så kontakta oss snarast.
Vid tillsyn över sanering tas avgift ut enligt Malmö stads taxa enligt miljöbalken.

Underskrift
Ort och datum

Namnunderskrift

Namnförtydligande

